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Expectativa 
é de que 
projeto seja 
fi nalizado 
até março do 
próximo ano

Secretário de Saúde volta 
a criticar ministério sobre 
‘passaporte da vacina’

MS espera aplicar 
2ª dose da Janssen 

em até 15 dias

Das treze frentes de obras do Aquário do 
Pantanal apenas quatro estão terminadas

Última rodada 
será com todos 

os jogos às 
20h30

INPE aponta queda 
de 63% em incêndios 

no Pantanal

MDB lança 
Simone Tebet 
à Presidência 

Pandemia provoca 
impacto e força 

artistas a procurarem 
a informalidade

Consumidor tem 
reajuste salarial 
defasado ante as 

altas da carne

Com R$ 18,4 bilhões no orçamento, educação terá a maior fatia

O Campeonato Brasi-
leiro deste ano começou 
em 29 de maio e acaba 
nesta quinta-feira (9), 

com os dez jogos da 38ª 
rodada previstos para co-
meçar às 20h30 (de MS). 
Com a briga do título já 
definida, ainda há times 
motivados pelo acesso à 

Libertadores. Entretanto, 
o suspense principal é 

se o Grêmio, bicampeão 
brasileiro e tri da Liber-
tadores, amargará o seu 

terceiro rebaixamento. Um 
dos fiéis da balança será 
o Atlético-MG, adversário 
gremista esta noite, em 

Porto Alegre. Página B1

Um dos projetos mais 
aguardados pelos sul-
-mato-grossenses é o 
Aquário do Pantanal. 

Contudo, a expectativa 
de que os serviços sejam 
finalizados até o mês de 
março do próximo ano 
pode estar longe de se 

tornar realidade. Segundo 
informações repassadas 
pela Seinfra (Secretaria 

de Infraestrutura de Mato 
Grosso do Sul), o projeto 
ainda possui nove frentes 
a serem terminadas. Cada 
uma das frentes previstas 

para a conclusão do 
aquário apresenta uma 
especificidade técnica 

e por conta disso foram 
licitados 13 contratos, 

sendo: quatro concluídos 
(Substituição dos Vidros, 

Cobertura Metálica, Re-
vestimento de Alumínio 
Composto e Imperme-
abilização) e nove em 

execução (PCMAT, Ceno-
grafia, Climatização, Pas-
sarelas, Construção Civil, 
Elétrica, SSV I e II e Au-

tomação Predial).  Mesmo 
assim, a Seinfra ressalta 

que o cronograma da 
obra está mantido, com 

previsão de entrega para 
março de 2022, mesmo 
que o prazo contratual 

se estenda até julho 
de 2022. Além disso, 

afirmou que, mesmo com 
as obras de fim de ano, 
que atrasam diferentes 
projetos da Capital, os 

trabalhos do aquário não 
devem ser reduzidos. 

Página A5

O Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais 

informou que, no ano pas-
sado, o Pantanal registrou 
21.893 focos de incêndio, 
e neste ano foram regis-
tradas 8.110 ocorrências, 

queda de 63%. Página A6

O MDB lançou a senadora de Mato 
Grosso do Sul Simone Tebet como pré-

-candidata à Presidência da República em 
um evento com críticas à polarização, a 

líderes “que dividem o país ao meio e pro-
movem o nós contra eles” e em uma tenta-
tiva de consolidar o nome da parlamentar 

como terceira via viável. O lançamento 
aconteceu em Brasília com líderes partidá-

rios e até de outras siglas. Página A4

A participação do 
setor cultural em Mato 

Grosso do Sul apre-
sentou queda de 1,4% 
em dez anos, ficando 
abaixo na média Na-

cional. É o que apontam 
os dados divulgados 

ontem, pelo IBGE. Em 
2009, 64% do pessoal 
ocupado assalariado 

estava na Capital 
Campo Grande, em 2019 
reduziu-se para 57,7%. 

Com isso, a cena cultural 
do Estado apresentou 
uma queda no número 
de trabalhadores for-

mais, alavancando a in-
formalidade. Página C3

Prejudicado pelo forte 
aumento dos preços da 

carne bovina, agora o con-
sumidor também lida com 

outro problema econômico. 
O reajuste salarial não 

acompanha as elevações do 
custo da proteína animal.

Segundo pesquisa do 
IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística), 
as correções de ganhos 

abaixo do INPC (Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor) representam 65,1% 

dos reajustes no país.
Somados a esse problema, 

os preços referentes à carne 
sofreram elevação de mais de 

52% no comparativo anual. 
Já o salário-mínimo cresceu 
apenas 5,3% em 2021, em re-
lação aos valores definidos no 

ano passado. Página A7

Os deputados de Mato 
Grosso do Sul aprovaram 
a previsão de orçamento 
para o governo do Estado 

em 2022. A proposta de-
finiu as estimativas de 
receitas, despesas e in-

vestimentos em R$ 18,47 

bilhões e segue à sanção 
do governador Reinaldo 

Azambuja (PSDB). O 
setor da educação terá 

investimentos de R$ 2,7 
bilhões, a segurança pú-

blica ficará com o valor de 
R$ 1,823 bilhão e a área 

da saúde, R$ 1,822 bi. A 
estimativa representa 

incremento de 9,82% na 
comparação com os R$ 

16,82 bilhões previstos 
para este ano de 2021. 

O texto recebeu redação 
final ontem. Página A3
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Tempo

Cidades Mín.        Máx.
Campo Grande    19°   33°
Dourados      18°   35°
Corumbá                   24°             35°
Maracaju                   18°             36°
Ponta Porã                 17°             33°
Três Lagoas               19°            34°
Mundo Novo              19°   36°

Sol o dia todo sem nuvens 
no céu. Noite de tempo 
aberto ainda sem nuvens.

Saiba mais sobre o tempo na pág. A8

Tempo



Desde que autoridades sanitárias da 
África do Sul anunciaram a identifi-
cação de uma nova variante de inte-

resse do Sars-CoV-2, vírus causador da COVID-
19, ao menos 16 países já registraram casos da 
variante batizada de ômicron. A descoberta 
ocorreu em uma amostra de secreção respira-
tória colhida de um paciente do país africano 
no dia 9 de novembro de 2021. O anúncio da 
descoberta foi feito no dia 24 de novembro, 
ou seja, o vírus teve 15 dias para se propagar 
incógnito por todo o mundo. Já são mais de 
150 casos identificados na África do Sul e pelo 
menos 50 em outros países. Os casos sobem 
minuto a minuto, então, esses números são 
imprecisos e subestimados. Essa dispersão é 
prova do potencial de transmissão dessa nova 
variante. Ainda assim, até agora, a gravidade 
permanece baixa, mas já se sabe que é a va-
riante com mais potencial de superar a delta.

Logo após a divulgação da descoberta, o 
governo brasileiro anunciou a interrupção 
de voos vindos da África do Sul e orientou 
profissionais de saúde a reportarem os casos 
suspeitos. Essas duas medidas, que parecem 

racionais, devem impactar muito pouco na dis-
seminação do vírus em nosso país. O vírus já 
foi encontrado em outras regiões fora da África 
e basta alguns poucos casos atravessarem 
as fronteiras para iniciar a transmissão em 
território nacional. Já há o registro de alguns 
casos. A única medida realmente eficaz seria 
o fechamento de todas as fronteiras, inclusive 
as terrestres. Não me parece ser uma medida 
factível no Brasil, embora a Austrália, Nova 
Zelândia e Taiwan tenham tido algum grau 
de sucesso com essa estratégia. Em relação 
à identificação, à notificação e ao  isolamento 
de casos suspeitos, a dificuldade é separar a 
ômicron de outros coronavírus. Até onde se 
sabe, os sintomas são similares aos de outras 
variantes e o exame que pode identificá-las 
com precisão, chamado sequenciamento ge-
nético, é pouco disponível no Brasil. Por aqui, 
sequenciamos menos de 1% das amostras, 
contra 30% na Inglaterra.

Algumas medidas preventivas como uso 
de máscaras e isolamento social, certamente 
continuam eficazes contra as novas variantes. 
A extensão do isolamento social, que pode va-

riar desde cancelamento de eventos de massa 
até lockdown, vai depender da letalidade do 
vírus. A análise dos poucos casos conhecidos 
até agora não nos permite tirar conclusões 
a esse respeito. Os dados que vão surgir dos 
pacientes sul-africanos nas próximas semanas 
vão ser cruciais para determinar se é seguro 
passar o Natal em família e se aglomerações 
serão permitidas no Ano-Novo e no carnaval.

Outra incógnita é a eficácia das vacinas: 
de todas as variantes identificadas até 
agora, a  ômicron tem o maior número de mu-
tações no gene que codifica a proteína spike. 
A maioria das vacinas foi desenvolvida para 
neutralizar a forma original da proteína, e é 
possível que essas mudanças na estrutura 
da molécula diminuam a eficácia vacinal. 
De qualquer maneira, nesse momento está 
bastante claro que a efetividade da vacina 
cai com o tempo e que a erradicação do vírus 
por meio de imunização em massa não é um 
objetivo atingível. De uma maneira ou outra, 
o Sars-CoV-2 veio para ficar.

O que a descoberta da variante ômicron 
trouxe de certeza é que o Sars-CoV-2 está 
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OPINIÃO DO LEITOR A RESPEITO DA EDIÇÃO DE ONTEM

1 Co le ti va men te, a man che te de ontem:

Foi:   80% mui to im por tan te  |   5% pouco im por tan te
  10% im por tan te         |   5%  sem im por tân cia

2 Os tex tos da pri mei ra pá gi na con ti nham 
algum exa ge ro em re la ção às pá gi nas in ter nas?
        0% SIM                   100%  NÃO

3 Qual foi a notícia mais importante?

4 Dê a sua avaliação à edição de ontem:
80% ótimo | 20% bom | 0% regular | 0% ruim
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Editorial

A nova onda

Crimes ambientais impactam 
diretamente a vida humana

Marcelo Abreu Ducroquet

Cristiana Nepomuceno de Sousa Soares

O meio ambiente é essencial para a vida 
em todas as suas formas, inclusive a hu-
mana. Partindo desse conceito, é neces-

sário que haja um equilíbrio entre a exploração 
humana e o meio ambiente, considerando as 
atividades lesivas e auxiliadoras de proteção 
para a garantia de conservação das espécies.

Sempre houve exploração da fauna e flora 
por parte do homem. Esse descontrole vem 
deixando um severo rastro de destruição ao 
longo da história. As consequências dessa 
exploração estão refletindo diretamente no 
desequilíbrio ambiental em que se encontra o 
planeta Terra.

Nesses últimos tempos, temos visto o 
planeta todo arder em chamas, e com elas 
morrem a flora e a fauna. No ano passado, 
o pantanal foi acometido do pior incêndio 
da história, 30% foi consumido pelo fogo, 
causando enormes estragos e prejuízos eco-
nômicos, ambientais e humanos. Várias espé-
cies foram dizimadas, perderam seu habitat 
e o ar ficou bem poluído pela fumaça, dificul-
tando a respiração dos humanos.

Ao perder parte de seu habitat, algumas 
espécies selvagens tiveram que se refugiar, 
numa maior proximidade com o ser humano. 
Essa aproximação às vezes não é benéfica, 
pode trazer para nosso contato alguns vírus 
e bactérias, nos quais nós ainda não temos o 
contato, ocasionando diferentes epidemias. Já 
tivemos o Sars (2002), a gripe suína (2009), o 
ebola (2014) e, agora, a COVID (2019).

O cientista Christovam Barcellos afirma que 

“com a intensificação dos desmatamentos e 
queimadas, somada à alta circulação de pes-
soas na região, pode tornar o Brasil o epicentro 
de uma nova pandemia”.

Assim, é necessário que todos tenham uma 
maior conscientização em relação à nossa casa 
comum. Temos no nosso arcabouço legislativo, 
a Lei nº 9.605/98 que trata sobre sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e ati-
vidades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências.

Nas suas disposições gerais, a lei prevê 
que: “Quem, de qualquer forma, concorre para 
a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide 
nas penas a estes cominadas, na medida da 
sua culpabilidade, bem como o diretor, o ad-
ministrador, o membro de conselho e de órgão 
técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou 
mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo 
da conduta criminosa de outrem, deixar de 
impedir a sua prática, quando podia agir para 
evitá-la”. E quem pratica esse ato criminoso 
pode ser responsabilizado administrativa, civil 
e penalmente, incluindo também a pessoa 
jurídica.

No capítulo sobre os crimes ambientais 
estão previstos vários tipos, como crimes 
contra a fauna, contra a flora, causar poluição 
e depois passa-se para os crimes contra o 
ordenamento urbano e o patrimônio cultural.

O crime de incêndio, propriamente dito está 
no artigo 41, no qual dispõe que “provocar 
incêndio em mata ou floresta: Pena - reclusão, 
de dois a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena 
é de detenção de seis meses a um ano, e multa.”

Entretanto, no meu entendimento, ao se pro-
vocar um incêndio criminoso, a pessoa incorre 
também em outros crimes, pois ela provocar 
algum incêndio em uma floresta, ela também 
provoca a poluição do ar atmosférico, como 
previsto no artigo 54. Ela também incorre no 
artigo 29, que dispõe sobre matar espécimes 
da flora animal, por modificar, danificar ou 
destruir ninho, abrigo ou criadouro.

A pena é aumentada no caso de espécies 
em extinção. Também incorre nas penas dos 
artigos 38 e 39, ao provocar a destruição ou 
danificar as florestas, ao causar danos às uni-
dades de conservação. Dentro das unidades de 
conservação de Proteção Integral tem-se as Es-
tações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os 
Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e 
os Refúgios de Vida Silvestre.    

Somando a esses incluem os crimes pre-
vistos nos artigos 48, 49 e 50, que tratam de 
impedir ou dificultar a regeneração natural 
de florestas e demais formas de vegetação, de 
destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qual-
quer modo ou meio, plantas de ornamentação 
de logradouros públicos ou em propriedade pri-
vada alheia e por fim, de destruir ou danificar 
florestas nativas ou plantadas ou vegetação 
fixadora de dunas, protetora de mangues, 
objeto de especial preservação.

Somados ainda a tudo isso, a todos esses 
tipos penais temos as multas na esfera ad-
ministrativa e ainda as ações civis. Uma não 

É presidente da Comissão de Direito de 
Energia da OAB de Minas Gerais 

É infectologista e professor do Curso de 
Medicina da Universidade Positivo.

O MDB oficializou a pré-candidatura 
da senadora de Mato Grosso do 
Sul Simone Tebet à Presidência da 

República no ano que vem. O partido tenta 
viabilizar o nome da senadora na chamada 
terceira via, contra a polarização entre 
o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 
Única mulher até o momento na disputa, 
Tebet se apresentou com o lema: “Uma 
nova esperança para o Brasil”. O evento 
de lançamento contou com a presença 
de diversas lideranças do partido, como 

o ex-governador André Puccinelli, o ex-
-ministro Carlos Marun, o ex-presidente da 
Assembleia Legislativa Junior Mochi e o 
ex-senador Waldemir Moka. 

No vídeo de apresentação, o partido 
tentou realçar uma imagem de indepen-
dente da senadora, na qual a pré-candidata 
criticou o “ódio e a divisão” entre os brasi-
leiros, e caracterizou as candidaturas de 
Bolsonaro e Lula como volta ao passado. 
A apresentação explorou ainda a parti-
cipação da senadora na CPI da COVID, 
atuação que lhe garantiu visibilidade e 

pavimentou a indicação do partido. Em seu 
discurso, Tebet defendeu a democracia e 
afirmou que o Brasil tem urgência e não 
pode aceitar aventureiros da política. A 
senadora criticou o atual governo, que 
segundo ela não tem projeto de país. De 
acordo com Tebet, sua pré-candidatura 
chega para discutir problemas urgentes 
do país como a fome e a miséria.

O MDB deve chegar dividido para a dis-
puta presidencial. Atualmente a sigla conta 
com diversas lideranças que pretendem 
apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro, 

entre elas o líder do governo no Senado, 
Fernando Bezerra (PE), e o deputado Osmar 
Terra (RS). Outros integrantes do MDB, 
principalmente no Nordeste, defendem uma 
recomposição com o PT, do ex-presidente 
Lula. Para tentar frear estas negociações, 
a cúpula do partido pretende viabilizar a 
candidatura de Tebet até março do ano que 
vem. Os emedebistas não descartam uma 
composição com outros nomes da chamada 
terceira via, entre eles o governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), e o ex-ministro 
da Justiça Sérgio Moro (Podemos).

MDB dividido

exclui as outras, elas podem se acumular.
Ao incendiar uma floresta ou uma mata, a 

pessoa também acaba com a biodiversidade. 
A nossa tão rica e que se fosse devidamente 
explorada renderia muitos ganhos para nosso 
país, ocasionado um enorme prejuízo econô-
mico. Pois, como mensurar o valor de um bem 
ambiental? Como mensurar uma espécie rara 
e em extinção?

Além de tudo isso, os incêndios colaboram 
com o aumento da temperatura terrestre, 
numa ameaça à alteração das mudanças cli-
máticas. E, por fim, o pior é que, geralmente, 
é causado pela ignorância e desconhecimento 
do ser humano, aliado ao interesse próprio e 
mesquinho, numa rara ilusão de riqueza, só 
que não percebe que ao praticar tal ato, a perda 
de riqueza é enorme.

Sobre a manchete “Azambuja vai 
usar dinheiro público para quitar 
contas de luz dos inadimplentes”, 
o correto é: vai quitar a conta das 
famílias com inscrição ativa no 
CadÚnico, beneficiadas da Tarifa 
Social, do governo federal.

Erramos

longe de ter esgotado o repertório de muta-
ções e que ainda não vimos todo o potencial 
desse vírus. Nesse momento, tudo ainda 
está em aberto, inclusive um comportamento 
mais brando e com menor mortalidade, como 
apontavam alguns relatórios iniciais de auto-
ridades sul-africanas.
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Educação terá  R$ 2,7 bilhões, segurança R$ 1,8 bi e R$ 1,8 bi na saúde

Moreninhas recebe a primeira sessão 
comunitária da Câmara de Campo Grande

Afirma sociólogo, de pacote 
do governo: “dimensão 
final se torna eleitoreira”

Deputados aprovam orçamento 
de R$ 18,4 bilhões para 2022

Divulgação

Izaias Mederiso/CMCG

Luciana Nassar/ALEMSBastidores
O deputado estadual Barbosinha (DEM) apresentou moção 

de congratulação ao jornal O Estado pelos seus 19 anos de 
existência. “Apresentei a moção de congratulação dirigida a 
direção e toda a equipe que ao longo dos anos se dedica a levar 
informações aos lares sul-mato-grossenses e brasileiros”, disse o 
deputado, que rendeu homenagens à senhora Lídia Vallér, esposa 
do diretor Jaime Vallér.

Ranking dos Políticos 
A senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) foi eleita pelo 

Ranking dos Políticos como a melhor parlamentar de Mato 
Grosso do Sul e a 33ª do Brasil em razão de sua contribuição 
positiva em votações que ajudam no desenvolvimento do Brasil. 
Outro a receber o prêmio é o deputado federal Dr. Luiz Ovando 
(PSL), eleito o melhor parlamentar de Mato Grosso do Sul na 
Câmara dos Deputados. O Ranking dos Políticos é uma entidade 
apartidária, que não utiliza dinheiro público e classifica sena-
dores e deputados de forma transparente.

Visita na Câmara

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo 
Corrêa (PSDB) visitou a Câmara onde foi recepcionado pelo pre-
sidente, vereador Carlos Augusto Borges (PSB). Eles acertaram 
detalhes do convênio entre o Parlamento Estadual e a Municipal 
para veiculação de um programa comunitário na TV Assembleia.

Bastidores

Rayani Santa Cruz

Rayani Santa Cruz

Os deputados de Mato 
Grosso do Sul aprovaram por 
unanimidade o Projeto de Lei 
286/2021, que trata do Ploa 
(Projeto da Lei Orçamentária 
Anual), do governo de Mato 
Grosso do Sul em 2022. A pro-
posta definiu as estimativas 
de receitas, despesas e inves-
timentos em R$ 18,47 bilhões. 

A peça prevê investi-
mentos de R$ 2,7 bilhões em 
educação, R$ 1,823 bilhão na 
segurança pública e R$ 1,822 
bilhão na saúde, e segue à 
sanção do governador Rei-
naldo Azambuja (PSDB). 

De acordo com o projeto, 
foi considerada a expectativa 

de recuperação econômica em 
conformidade com a LDO (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias). 
Por isso a estimativa gira em 
torno de R$ 18,475 bilhões e 
representa incremento de 9,82% 
na comparação com os R$ 16,82 
bilhões previstos para este ano.

Ainda segundo o governo, 
a previsão considera, entre 
outros fatores, as mudanças 
no cenário econômico com ex-
pectativa de elevação da taxa 
básica de juros (a Taxa Selic), 
mudanças cambiais e efeitos de-
correntes do aumento de preços 
no mercado mundial de petróleo.

Existe a previsão nas re-
ceitas correntes de arrecadação 
de R$ 21,8 bilhões em impostos, 
taxas e contribuições de me-

lhoria. As deduções de receitas 
somam R$ 5,7 bilhões.

Para a despesa, o orçamento 
fiscal foi fixado em R$ 13,054 
bilhões e o orçamento da segu-
ridade, em R$ 5,421 bilhões. O 
projeto orçamentário autoriza o 
Poder Executivo, durante o exer-
cício de 2022, a abrir créditos 
suplementares até o limite de 
25% do total da despesa.

Na elaboração da LOA 2022, 
o governo seguiu as determi-
nações da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias do PPA 2020-
2023, entre outras normativas. 
Também são considerados o 
comportamento atual da ar-
recadação e a entrada de re-
cursos externos, como trans-
ferências da União.

Poderes
O orçamento prevê ainda o 

total de R$ 353 milhões para 
a Assembleia Legislativa, R$ 
334 milhões para o Tribunal de 
Contas, R$ 1,06 bilhão para o Tri-
bunal de Justiça. O Poder Exe-
cutivo terá R$ 896 milhões para 
distribuir entre as secretarias. O 
governo ainda deve investir com 
recursos próprios e operações 
de crédito em economias mistas 
[Sanesul, companhia de gás e 
centrais de abasteciemnto de 
MS] o total de R$ 291 milhões.

Emendas parlamentares 2022
O projeto autoriza o valor de 

R$ 36 milhões a cada um dos 24 
deputados, por via de emenda 
parlamentar, no ano de 2022. 

A Câmara de Campo Grande 
retomou ontem (8) o projeto 
“sessão comunitária” e o local 
escolhido foi a Escola Municipal 
José Mauro Messias da Silva, no 
bairro Moreninha IV. A região 
das Moreninhas comemora 40 
anos de criação. O presidente da 
Casa, vereador Carlos Augusto 
Borges, o “Carlão” (PSB), ga-
rantiu que as sessões continuam 
em 2022 por diversos bairros de 
Campo Grande. 

“É a primeira de muitas 
sessões comunitárias que que-
remos fazer, para ouvirmos os 
conselheiros, os líderes e a 
comunidade. Levamos a Câ-
mara aos bairros para ouvir a 
população que tem interesse 
em melhorias na comunidade 
e na região. Só ouvindo vocês, 
vamos acertar. É a primeira 
desta legislatura, já que está-
vamos há cinco anos sem fazer. 
Assumi a presidência durante a 
pandemia e não consegui fazer 
também, mas todos os verea-
dores pediram”, disse.

O vereador afirmou que 
todas as solicitações serão 
transformadas em indicação 
única, assinada por todos os 
vereadores, e posteriormente 
entregues ao prefeito e aos 
órgãos competentes. 

Sessão comunitária
Diferentemente da sessão or-

dinária, na qual os vereadores 
apresentam projetos, discutem 
a aplicabilidade e votam leis 

para Campo Grande, a sessão 
comunitária tem como principal 
objetivo estreitar os laços entre 
a população e o Poder Legis-
lativo. A iniciativa, que estava 
parada por conta da pandemia, 
levanta propostas, ideias e des-
cobre o que precisa de mais 
atenção dos vereadores em cada 
bairro da Capital.

Para o vereador Ronilço 
Guerreiro (Podemos), a sessão 
mostra a vontade do vereador 
de estar próximo à comunidade. 
“Política é a expressão de cuidar 
das pessoas, e ninguém faz isso 
sozinho”, afirmou.

Em sua fala, o vereador Pro-
fessor Juari (PSDB) destacou 
que o papel do parlamentar é 
ouvir a comunidade. “Durante 
a campanha, andei em Campo 
Grande e disse que nosso man-
dato estaria sempre à dispo-
sição do povo. E tenho visto, 
nas minhas andanças, que a 
população agradece quando vê o 
vereador no bairro”, considerou.

O vereador Professor Ri-
verton (DEM) partilha da 
mesma opinião. Já o vereador 
Valdir Gomes (PSD) lembrou os 
momentos difíceis da pandemia, 
em que os vereadores não pu-
deram realizar as sessões co-
munitárias e, até mesmo, as 
presenciais na própria sede da 
Casa de Leis. 

Morador das Moreninhas, 
o vereador Júnior Coringa 
(PSD) aproveitou para fazer 
uma “prestação de contas” de 

Após publicação da ma-
téria sobre o “pacote de bon-
dades” do governador Reinaldo 
Azambuja (PSDB) antes do ano 
eleitoral, o jornal O Estado 
procurou o sociólogo Paulo Ca-
bral para fazer análise sobre o 
tema. Cabral destacou que o 
hábito comum entre os políticos 
de utilizar-se da máquina pú-
blica para medidas populares 
nem sempre rende vitória nas 
eleições de Mato Grosso do Sul. 

Ele explica que, embora 
Azambuja não seja candidato 
à reeleição, é sabido que ele 
possui aspiração em ser can-
didato ao Senado. Além disso, 
o secretário de Infraestru-
tura, Eduardo Riedel (PSDB), 
é pré-candidato ao governo 
nas eleições de 2022. Para o 
sociólogo, a ideia de medidas 
populares pode render votos, 
mas Mato Grosso do Sul tem 
tradição de que “a posse da 
máquina não é garantia de vi-
tória”, por conta do eleitorado 
que não esquece facilmente 
as medidas da gestão.

Cabral deu exemplo das dé-
cadas de 1980 e 1990, em que 
ex-governadores como Pedro 
Pedrossian, Wilson Barbosa 
Martins e Marcelo Miranda não 
conquistaram reeleição e não 
elegeram os pupilos, mesmo 
com a máquina na mão. 

“Temos exemplos como o ex-
-governador Pedro Pedrossian 
que não se reelegeu, exemplo 
do ex-governador Wilson Bar-
bosa Martins que tentou em-
placar o Ricardo Bacha e não 
teve sucesso, e recentemente 
nas eleições municipais, o caso 
do até então governador André 
Puccinelli que tentou emplacar 
o Giroto em Campo Grande e, 
mesmo com a máquina pública 
favorável, quem saiu vitorioso 
foi Alcides Bernal. O comporta-
mento do eleitor sul-mato-gros-
sense é curioso nessa parte. E o 
uso da máquina não é sinônimo 
de garantia de eleição.”

Outro exemplo em nível 
nacional é o do presidente 
Jair Bolsonaro (PL), que re-
modelou o Bolsa Família e 
aumentou valores a serem 
pagos com o Auxílio Brasil às 
vésperas de concorrer.

“Parece que tem uma parte 
política que não compreendeu 
que em alguns lugares como em 
MS, as pessoas têm memórias. 

E não adianta o governador 
querer fazer ‘graça’ com al-
guns segmentos sendo que tem 
aqueles que vão lembrar. Como 
os aposentados que passaram 
a ter descontos abusivos com 
taxação de 14% na Previdência, 
o que é um assalto, sobretudo 
de quem recebe apenas um sa-
lário. Isso aí é lembrado todos 
os meses e a conta será paga 
no dia das eleições”, disse o 
sociólogo.

Dimensão eleitoreira
Questionado sobre se é cor-

reto chamar os projetos de elei-
toreiros, o sociólogo diz que de 
certa forma “a dimensão final 
se torna eleitoreira”. 

“Ele [Azambuja] não vai 
dizer que a isenção do IPVA da 
moto também é um efeito do 
transporte público ruim, e ou-
tros desdobramentos que recai-
riam sob a gestão, e que o pobre 
não está pagando o imposto por 
dificuldades gerais. Ele se vale 
da pandemia para justificar 
que está tentando ajudar a 
população. É uma argumen-
tação cabível, mas sabemos 
que se utilizar dela é meio 
cínica. Tem uma dimensão elei-
toreira que não se pode negar. 
Ainda que não fosse essa a 
intenção [dele], esse projeto 
pode provocar esse resultado 
[influenciar nas eleições].”

Ainda sobre o assunto, ele 
indica que o aspecto em que 
a classe política se vale de 
recursos públicos como se 
fossem privados vem aconte-
cendo há muito tempo. “Então, 
por conta da tradição patri-
monialista do Brasil, em que 
o coronel mandava e fazia da 
máquina pública algo como 
se ele fosse dono da coisa, 
os princípios republicanos 
surgem para dizer que ‘é para 
todos’. Outra situação que se 
encaixa é aquela do orçamento 
secreto, em que o dinheiro 
público e de todos nós estava 
sendo compartilhado de forma 
secreta por parlamentares por 
meio de emenda de relator. Um 
absurdo não revelar quem foi o 
propositor da emenda.” 

O sociólogo Paulo Cabral 
finaliza dizendo que, no uso da 
máquina pública, teoricamente 
ninguém está comprando votos, 
mas está tentando agraciar o 
eleitor. (RSC)

Lei orçamentária 
foi apreciada 
pelos deputados 
estaduais durante a 
sessão de ontem

Vereadores realizam 
sessão comunitária 
ouvindo população 
das Moreninhas

seu mandato à comunidade. “A 
gente conseguiu, com emenda 
parlamentar, R$ 1,1 milhão do 
governo do Estado para exe-
cução do asfalto da Moreninha 
IV. Também, defendemos em 
Brasília (DF) o Hospital Dia, 
para pequenas cirurgias. A Ban-
cada Federal destinou R$ 12 mi-
lhões para esse projeto. Fizemos 
ainda a entrega de emenda de 
R$ 10 mil do nosso gabinete para 
o posto de saúde da Moreninha 
III. Quando a população quer, ela 
reivindica”, elencou.

Também oriundo da região, 
o vereador Zé da Farmácia 
(Podemos) ainda falou da ale-
gria de participar de uma 
sessão “em casa”. 

Ayrton Araújo, do PT, des-
tacou o papel das lideranças co-
munitárias no desenvolvimento 
da região e  Silvio Pitu (DEM) 
afirmou que, com a volta das 

sessões comunitárias, as lide-
ranças terão voz novamente. 

O vereador Marcos Tabosa 
(PDT) cobrou melhorias para 
a região e Ademir Santana 
(PSDB) disse que a casa está 
empenhada em realizar feitos 
para o bairro. O vereador Beto 
Avelar (PSD), líder do prefeito 
na Câmara, destacou a impor-
tância de ouvir diretamente as 
necessidades de cada região. 
Segundo o vereador Papy (SD), a 
retomada das sessões inaugura 
um tempo de otimismo.

Para o vereador Otávio Trad 
(PSD), o diálogo é imprescin-
dível para administrar uma ci-
dade como Campo Grande.

Também participaram os 
vereadores Coronel Alírio Villa-
santi (PSL), William Maksoud 
(PTB) e Edu Miranda (Patriota), 
que defendeu mais voz à comu-
nidade. (RSC)
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Justiça Chapa

Eleições 2022

O ex-presidente Michel Temer gravou um vídeo desejando sucesso à senadora

Partidos manobram, e votação de relatório da 
PEC da prisão após a 2ª instância é adiada

Em entrevista, 
Bolsonaro fala 
em escolher vice 
nordestino ou mineiro

MDB lança Simone Tebet como  
pré-candidata à Presidência

Divulgação

José Anibal (PSDB-SP), senador, sobre o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, ser contra o passaporte vacinal

Não entende nada de vida, nada de 
liberdade. É capacho do Bolsonaro 
e tem que ser interditado

Em alerta
A PF manteve as suspeitas em cima da cúpula do Ministério 

da Justiça na investigação da suposta interferência na 
extradição do influenciador Allan dos Santos. A delegada do 
caso concluiu até o momento que as investidas do Secretário 
Nacional de Justiça, Vicente Santini, ocorreram quando o 
pedido já estava nos EUA e, portanto, foram infrutíferas. 
Entretanto, disse que, com o processo em andamento, há risco 
de “eventos com potencial de causar prejuízo à apuração”.

De olho 
 O pedido de extradição resultou na demissão de Silvia 

Amélia, chefe do DRCI (Departamento de Recuperação de 
Ativos e Cooperação Internacional), por Vicente Santini. 
Ele também tentou mudar as regras para acessar dados de 
processos em andamento no órgão.

Foi isso
Em depoimento no inquérito das milícias digitais, Silvia 

Amélia disse ter conversado com Santini, ele teria afirmado que 
“a ausência de informação sobre o caso do Allan dos Santos 
causou um desconforto para o próprio Secretário e para o 
Ministério da Justiça”.

Praxe
Santini, por sua vez, afirmou que requisitou informações do 

processo com a única motivação de dar cumprimento à decisão 
judicial. Ele negou ter sido questionado por Jair Bolsonaro 
sobre os fatos e explicou ter conversado com ministro Anderson 
Torres somente para informá-lo que a decisão havia sido 
cumprida.

Embalo
Na mesma leva de documentos enviados ao ministro 

Alexandre de Moraes, do STF, a delegada Denisse Ribeiro 
encaminhou pedido da PF no Distrito Federal para 
compartilhamento de informações das milícias digitais com a 
apuração sobre os negócios de Jair Renan, o 04 de Bolsonaro.

Elo 
 O pedido aponta a citação ao empresário Allan Lucena 

nos dois casos. Ele seria parceiro comercial de Jair Renan e 
aparece em conversas com o jornalista bolsonarista Oswaldo 
Eustáquio no inquérito das milícias.

Negativo
 Alexandre de Moraes também recebeu o depoimento do 

guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho. Ele minimizou seus 
vínculos com integrantes da família Bolsonaro e negou ter saído 
do país para fugir de prestar depoimento à PF. Disse ter ido 
ao Paraguai ver o filho, mas que sentiu-se cansado e “resolveu 
voltar logo para os EUA”.

Fraude 
A PF realizou buscas na terça (7) para avançar na apuração 

sobre o superfaturamento de R$ 130 milhões e corrupção 
em contratos de gráficas que imprimiam provas do Enem. A 
investigação aponta envolvimento de funcionários do Inep 
(Instituto Nacional de Estudos Educacionais), órgão ligado ao 
Ministério da Educação.

Há anos 
São investigados contratos de R$ 728 milhões com a R.R 

Donnelley assinados entre 2010 e 2018 e outro de R$ 153 
milhões firmado com a Valid S.A, em fevereiro de 2019, já no 
governo de Jair Bolsonaro. A apuração indica o enriquecimento 
ilícito de cerca de R$ 5 milhões dos servidores suspeitos de 
favorecer as empresas envolvidas.

Isso não
 A Valid informou em nota que prestou o serviço de 

impressão da prova do Enem em caráter emergencial no ano de 
2019, a pedido do Inep e que seguiu “os ritos legais pertinentes”.

No fim
 De saída do comando da Receita Federal, José Barroso 

Tostes Neto nomeou um alvo de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para 
a Corregedoria do Ministério da Economia, comandada por 
Paulo Guedes. O auditor José Pereira de Barros Neto deixou a 
Corregedoria do Fisco em julho sob críticas do senador e sua 
defesa.

Só depois
A nova nomeação de Barros Neto foi assinada pelo agora ex-

chefe da Receita na sexta-feira (4), dia em que foi divulgada a 
decisão sobre sua exoneração, mas publicada nesta terça-feira 
(7) no Diário Oficial da União.

Juntos
As centrais sindicais definiram em reunião na segunda 

(6) que vão convocar uma Conferência Nacional da Classe 
Trabalhadora para o mês de abril de 2022. O objetivo é produzir 
uma carta com propostas econômicas e sociais a ser entregue 
aos candidatos à Presidência. O último encontro dos sindicatos, 
federações e entidades dos trabalhadores foi no ano de 2010.

Folhapress

O MDB lançou ontem (8) 
Simone Tebet (MS) como pré-
-candidata à Presidência da 
República em um evento com 
críticas à polarização, a líderes 
“que dividem o país ao meio e 
promovem o nós contra eles” e 
em uma tentativa de consolidar 
o nome da senadora como ter-
ceira via viável.

Tebet fez um discurso com 
ataques ao governo de Jair Bol-
sonaro e disse ter uma missão. 
“Essa missão tem um clamor, o 
clamor da urgência, porque o 
povo brasileiro está morrendo 
de fome”, afirmou.

“Depois de centenas de mi-
lhares de brasileiros terem 
morrido na pandemia por uma 
saúde pública omissa, insen-
sível e negacionista.”

A senadora também atacou 
a política ambiental do Go-
verno Bolsonaro. Represen-
tante da bancada ruralista, 
ela defendeu o agronegócio e 
pediu o fim da dicotomia entre 
a agricultura e a preservação 
do meio ambiente.

“Temos uma política am-
biental desastrosa, leniente com 
o crime, com a grilagem, com 
a destruição da nossa biodi-
versidade. Essa leniência não 
queima apenas a nossa mata e 
a nossa biodiversidade.”

“Queima a credibilidade do 
agronegócio brasileiro, que é 
sério, sim, que prega a susten-
tabilidade e sustenta o Brasil e 
o mundo. É preciso acabar com 
essa dicotomia”, afirmou.

O evento, realizado em um 
hotel em Brasília, contou com 
a presença de governadores, 
como Ibaneis Rocha (DF) e 
Helder Barbalho (PA), e de 
líderes do partido na Câmara, 
Isnaldo Bulhões Jr. (AL), e no 
Senado, Eduardo Braga (AM). 
Também estava presente 
o prefeito de São Paulo, Ri-
cardo Nunes.

Algumas ausências eram es-
peradas, como as dos líderes do 
governo Eduardo Gomes (TO) e 
Fernando Bezerra Coelho (PE).

Para evitar uma derrota, 
a comissão especial criada 
para analisar o mérito 
da proposta de emenda à 
Constituição que trata do 
cumprimento da pena após 
condenação em segunda 
instância decidiu adiar a 
votação do texto.

Tanto a discussão quanto 
a votação do relatório do 
deputado Fábio Trad (MS) 
estavam previstas inicial-
mente para essa quarta-
-feira (8). Para não perder 
a votação, o relator retirou 
seu parecer de pauta. 

Com isso, a apreciação 
deve ocorrer só em pró-
xima reunião da comissão, 
possivelmente na próxima 
semana.

A decisão ocorreu após 
a troca de vários membros 
da comissão, movimentação 
que foi criticada por defen-
sores do texto, que lem-
braram haver acordo para 
votar o parecer de Trad sem 
obstrução.

O colegiado tem 34 titu-
lares. Assessores legisla-
tivos chegaram a contabi-
lizar quase 20 mudanças.

Entre as alterações, o 

MDB retirou o deputado 
Hildo Rocha (MA) e substi-
tuiu-o pelo próprio líder na 
Câmara, Isnaldo Bulhões 
Jr. (AL). Já o PL trocou 
Pastor Gil (MA) por Júnior 
Mano (CE), ao passo que 
o Republicanos tirou João 
Campos (GO) e Lafayette de 
Andrada (MG) e colocou Gil-
berto Abramo (MG) e Milton 
Vieira (SP).

A manobra foi criticada 
por Trad, que expressou 
“perplexidade com a mu-
dança súbita do quadro do 
colegiado”.

“Vendo um cenário que 
não mais existe, porque com 
quem eu trabalhei não mais 
estou vendo nenhum deles 
aqui presente, em virtude 
dessa mudança súbita e re-
pentina de quase 17 mem-
bros da comissão, eu retiro 
meu relatório”, disse.

“E solicito que adie para 
outra oportunidade, quando 
então reavaliaremos as con-
dições políticas para que 
meu relatório não vá de 
forma abnegada e mansa 
para o matadouro”, afirmou 
Trad. Defensora do texto, 
a deputada Adriana Ven-

tura (Novo-SP) criticou a 
manobra. “Na iminência de 
votarmos a PEC da segunda 
instância na comissão espe-
cial, 13 membros – favorá-
veis ao relatório – foram tro-
cados na comissão”, disse.

“Golpe certeiro da velha 
política na tentativa de se-
pultar a aprovação da prisão 
em segunda instância. Já 
passou da hora de levar 
essa PEC diretamente ao 
plenário da casa. A popu-
lação anseia que cada parla-
mentar possa se manifestar 
sobre este tema”, afirmou 
ela.

No texto, Trad substitui o 
recurso extraordinário, do 
STF, e o recurso especial, 
do STJ (Superior Tribunal 
de Justiça), por ações revi-
sionais.

Nas duas cortes, não 
é possível reexaminar as 
provas – não cabe aos mi-
nistros decidirem se um réu 
cometeu ou não um crime. 

Ambas avaliam se a de-
cisão que está sendo ques-
tionada violou uma lei fe-
deral (no caso do STJ) ou 
a Constituição (no caso do 
STF). (Folhapress)

Senadora Simone Tebet 
durante lançamento 
oficial de sua pré-
candidatura ao Planalto 

Outras, como a do senador 
Renan Calheiros (AL), um dos 
principais caciques do partido, 
evidenciam parte da resistência 
sofrida pela senadora no MDB. 
O relator da CPI da COVID é 
próximo do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, do PT.

O evento foi aberto pelo pre-
sidente do partido, Baleia Rossi 
(SP), que fez uma votação sim-
bólica da aprovação da pré-can-
didatura às eleições de 2022.

“O país não aguenta mais 
a polarização, essa política 
do ódio, de colocar um contra 
os outros. Não queremos mais 
salvadores da pátria, heróis 
fabricados”, em referência in-
direta ao ex-juiz Sergio Moro, 
que se filiou ao Podemos e deve 
ser o nome do partido à disputa 
presidencial.

“Queremos uma pessoa que 
tenha experiência, que saiba 
como as leis são criadas, como 
são os debates políticos no or-
çamento, como se faz o debate 
com o Executivo.”

Em um vídeo exibido no 
início do evento, a agora pré-
-candidata critica duramente 
o presidente Jair Bolsonaro 
por atuar contra o meio am-
biente, a governança, trans-
parência e a ciência.

Nesse momento é repro-
duzida a fala do chefe do 
Executivo, que afirma que 
quem toma vacina contra a 
COVID-19 pode virar jacaré.

Em contrapartida, apesar da 
crítica à polarização, o nome do 
candidato do outro extremo, o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, não foi mencionado.

“A confiança no país di-
minui, a credibilidade do país 
desaba. Quando o mundo vai 
no caminho da sustentabili-
dade, da governança, da trans-
parência, quando a ciência 
aponta um caminho, o governo 
nega, questiona, ridiculariza”, 
afirma a senadora.

“Chega de líderes que di-
videm o país ao meio e pro-
movem o nós contra eles. O 
sonho de um país forte começa 
pela união. O papel de um pre-
sidente é promover a paz e a 
concórdia”, completou.

Embora não estivesse pre-
sente, o ex-presidente Michel 
Temer gravou um vídeo de-
sejando sucesso para Simone 
Tebet e pediu para que, du-
rante a campanha, ela resgate 
as posições do partido e suas 
contribuições para a sociedade.

Citou, neste ponto, o apoio 
a medidas de responsabilidade 

fiscal, como o Plano Real e a 
Lei de Responsabilidade Fiscal.

O ex-presidente também re-
petiu a tônica do evento, de que 
é preciso pregar a pacificação. 
Disse que de políticos que di-
videm o país já “há vários que 
se lançaram candidatos”.

“O povo brasileiro não 
quer pessoas que dividem o 
país. Querem uma palavra de 
tranquilidade, uma palavra 
de segurança jurídica, de har-
monia. É isso que os brasileiros 
querem”, disse Temer.

“É importante para mostrar 
aos brasileiros que o que se 
quer é paz para que possam 
todos trabalhar. É otimismo e 
não pessimismo. Não é pessi-
mismo e não é divisão do país. 
Para a divisão do país, já há 
vários candidatos que se lan-
çaram”, completou.

Integrantes da terceira via 
também compareceram ao lan-
çamento. O presidente do PSDB, 
Bruno Araújo, afirmou que o 
MDB é “parceiro de história 
da política nacional, um dos 
partidos mais importantes do 
processo de redemocratização”.

O lançamento da pré-candi-
datura de Simone Tebet marca 
uma tentativa de renovação 
dentro do partido.

Em entrevista ao programa 
“Hora do Strike”, da Gazeta do 
Povo, o presidente Jair Bolso-
naro disse que cogita convidar um 
nordestino ou um mineiro para 
ser candidato a vice-presidente 
em sua chapa nas eleições de 
2022. Afirmou ainda que está 
trabalhando com a possibilidade 
de chamar um general de quatro 
estrelas, posto mais alto na hie-
rarquia do Exército, como o do 
atual vice, Hamilton Mourão.

“Agora, a gente não está pen-
sando em ter uma chapa para 
ganhar eleição e depois não poder 
governar. Isso é horrível, é pés-
simo, né, ter um vice que te atra-
palha, isso é horrível. Então, um 
vice que estamos trabalhando aí 
pode ser um general de quatro 
estrelas também, pode ser. E vai 
acontecer em março, talvez, um 
pouco depois, a gente anuncia o 
nome dele, um nome que agregue 
e dê respeitabilidade à nossa 
chapa”, afirmou o presidente.

A entrevista foi concedida na 
manhã dessa quarta-feira (8) à 
colunista Cristina Graeml, e aos 
influenciadores e youtubers Kim 
Paim e Gustavo Gayer, e transmi-
tida na noite de ontem no YouTube 
do jornal “Gazeta do Povo”.
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Aquário do Pantanal

Expectativa é de que local 
seja entregue em março após 
investimentos de R$ 230 milhões

Nas vésperas do prazo, apenas Nas vésperas do prazo, apenas 
quatro das treze frentes de quatro das treze frentes de 
obras já foram concluídasobras já foram concluídas

Inicialmente orçado 
em R$ 83 milhões e com 
os custos elevados para 
R$ 164,1 milhões em 
2015, quando Reinaldo 
Azambuja (PSDB) 
assumiu o governo com 
a obra inacabada, o 
aquário será finalizado 
agora a um custo de 
aproximadamente R$ 
230 milhões. 

A obra foi projetada 
em 2011 pelo arquiteto 
Ruy Ohtake, que 
faleceu aos 83 anos em 
novembro deste ano. 
Orçada inicialmente em 
R$ 83 milhões, recursos 
estes que não foram 
suficientes para levar o 
projeto à diante.

 Anos mais tarde, em 
8 de maio de 2019, foi 
anunciada a retomada 
da obra após quatro 
anos paralisada, 
contudo a diferença é 

de que os investimentos 
necessários para que o 
aquário seja, por fim, 
entregue à população 
somam um custo de 
aproximadamente R$ 230 
milhões. 

Com uma área de 
aproximadamente 27 mil 
m², o local será o maior 
aquário de água doce do 
mundo, com 6,6 milhões 
de litros de água. Serão 
135 espécies de peixes, 
que serão distribuídos 
em 32 aquários, além de 
mamíferos e répteis.

Cerca de 12 mil 
peixes já foram 
adquiridos e estão sob 
responsabilidade do 
Imasul (Instituto de 
Meio Ambiente de Mato 
Grosso do Sul). São 220 
espécies de peixes que 
serão transferidas para 
os tanques do Aquário 
ao fim das obras.

História

Isabela Assoni

Há três meses do prazo 
estimado para conclusão 
das obras, o Aquário do Pan-
tanal possui nove frentes a 
serem terminadas. A Seinfra 
(Secretaria de Infraestru-
tura de Mato Grosso do Sul) 
ressalta que o cronograma 
da obra está mantido, com 
previsão de entrega para 
março de 2022, mesmo que o 
prazo contratual de algumas 
frentes se estenda até julho 
de 2022.

Cada frente apresenta 
uma especificidade técnica 
e por conta disso foram lici-
tados 13 contratos, sendo: 
quatro concluídos (Substi-
tuição dos Vidros, Cober-
tura Metálica, Revestimento 
de Alumínio Composto e 
Impermeabilização) e nove 
em execução (PCMAT, Ceno-
grafia, Climatização, Passa-
relas, Construção Civil, Elé-
trica, SSV I e II e Automação 
Predial).

No dia 28 de setembro, 
o governo do Estado apre-
sentou o cronograma final 
das obras, junto ao lan-

çamento do site Aquário 
Transparente. O secretário 
estadual de Infraestrutura, 
Eduardo Riedel, afirmou 
que o objetivo é terminar 
a construção o mais rápido 
possível, antes do prazo con-
tratual com as empresas.

“O último contrato ter-
mina em julho de 2022. 
Nossa expectativa é de em 
março entregar toda a obra, 
inclusive antecipando esse 
último contrato. Isso já foi 
tratado com a empresa. 
Eles têm toda a condição 
e capacidade de execução. 
Estamos buscando essa an-
tecipação justamente para 
colocar a obra à disposição 
da população. Este é nosso 
objetivo”, destaca.

Questionada pelo jornal O 
Estado sobre o percentual 
concluído de cada frente, a 
Agesul (Agência Estadual 
de Gestão de Empreendi-
mentos) informou que “por 
ser uma obra ‘fracionada’ 
não divulgamos o percen-
tual por frente”, mas que 
a obra evoluiu bastante e 
que “não haverá redução de 
velocidade nas obras visto 

que as empresas têm prazo 
contratual para terminar”. 
Ainda conforme o órgão, são 
em média100 pessoas traba-

lhando nas obras, podendo 
variar para mais ou menos, 
de acordo com o tipo de exe-
cução do serviço.

Serviços de cenografia, 
climatização e elétrica 

são alguns dos que  
precisam ser terminados
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COVID-19

Educação

Estado inicia aplicação ainda hoje e prepara “dia D” da vacinação no próximo sábado (10)

Com a chegada das vacinas da Janssen, 
MS espera zerar estoques em até 15 dias

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, disse, 
na terça-feira (7), que a 
decisão sobre a exigência 
do “passaporte da 
vacina” para a entrada 
de turistas no Brasil 
será interministerial. A 
Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) 
já realizou uma primeira 
análise, e o governo 
federal anunciou que 
vai exigir quarentena 
de cinco dias para 
viajantes não vacinados 
contra a COVID-19 que 
desembarcarem no Brasil. 

Enquanto isso, no 
Estado, o secretário de 
Saúde, Geraldo Resende, 
disse estar atento às 
discussões no âmbito 
nacional. “Eu advogo 
pelo passaporte da 
imunidade no país, 
eu sigo a orientação 

da ciência. Nós não 
conseguimos ainda 
adotá-lo no Estado, 
precisamos de discutir 
isso no comitê do 
Prosseguir e há várias 
opiniões a serem 
abordadas. Eu entendo 
que essa definição o 
governo federal deveria 
nos dar, não podemos 
ser o país do ‘turismo 
dos não vacinados’. 
Certamente o Brasil é 
um país muito generoso 
com um Sistema Único 
de Saúde gratuito, 
possibilitando uma 
hotelaria de graça com 
a oferta de leitos do SUS 
para os turistas não 
vacinados. Leitos esses 
que deveriam ser para a 
nossa gente”, critica.

Para a médica 
infectologista do Hospital 
do Pênfigo dra. Luciene 

Sambrana, a questão do 
“passaporte de vacina” 
não deveria ser uma 
questão política. “Não 
deveria ser algo político, e 
sim uma decisão técnica. 
Até porque o passaporte 
vacinal já existe com 
outros imunizantes, e não 
causa nenhum alarme. 
Com a febre amarela, 
por exemplo, quem 
viaja sabe sobre a 
obrigatoriedade de 
mostrar o comprovante 
de vacinação contra 
essa doença. Então não 
estamos falando de nada 
inusitado. É algo que já 
é feito para proteger a 
população. Precisamos 
encarar esse passaporte 
como uma proteção para 
o bem comum, e quem 
é contra essa medida 
não está pensando 
nisso”, opina.

‘Passaporte da vacina’

Capital

Queimadas

Prefeito busca opção em Brasília 
para evitar alta no transporte público

Inpe registra 
queda de 63% 
nos incêndios 
no Pantanal 
Aline Araújo

Depois de um 2020 mar-
cado pelo alto índice de quei-
madas no Pantanal, neste 
ano o bioma pode respirar 
um pouco melhor. De acordo 
com dados divulgados pelo 
Inpe (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais), ca-
talogados pelo Cemtec-MS 
(Centro de Monitoramento 
do Tempo e do Clima), de 
janeiro a novembro deste 
ano os focos de incêndio 
registrados foram 63% me-
nores que no mesmo período 
do ano passado. 

O número é significativo, 
no ano passado o registro 
chegou a 21.893 focos de 
incêndio, e neste ano foram 
registrados 8.110. Conside-
rando que no ano passado 
foram mais de 1 milhão de 
hectares de vegetação quei-
mados. Os rastros deixados 
pelo fogo no bioma afetam 
tanto flora e fauna quanto 
as populações que vivem no 
território.

Este ano, as esquipes 
de brigadistas que atuam 
na região já estavam mais 
preparadas e tanto as ONGs 
que atuam no pantanal, com 
o apoio da sociedade civil, 
como as iniciativas do go-
verno do Estado ajudaram 
a reduzir os impactos dos 
focos de incêndio. 

Para o brigadista Bruno 
Águeda, os números são o 
resultado da preparação e 
investimentos.  “Acredito que 
neste ano a gente está bem 
mais preparado e organizado 
para atuar no combate aos 
incêndios do que no ano pas-
sado. A gente tem mais equi-
pamentos e ferramentas”, 
explicou. 

2020 foi o ano com mais 
queimadas desde 1998, 
quando os índices come-
çaram a ser monitorados. 
Este ano a situação se re-
duziu de maneira conside-
rável, e apesar de ainda ser 
alta, o número de focos regis-
trados foi acima de 8 mil em 
todo o bioma. Setembro foi o 
mês mais crítico, com 3 mil 
focos de incêndio, mas com 
o avanço das chuvas em ou-
tubro a situação melhorou. 

Suelen  Morales

A SES (Secretaria de Es-
tado de Saúde) afirmou ontem 
(8) que espera aplicar o novo 
lote de vacinas da Janssen 
em até 15 dias e que cada mu-
nicípio terá autonomia para 
criar seu próprio calendário e 
público-alvo. Para esse sábado 
(11), está marcado o “dia D” da 
vacinação em todo o Estado. O 
objetivo é vacinar a população 
que aguardava há, pelo menos, 
quatro meses pela 2ª dose da 
vacina. 

Sobre a distribuição, o se-
cretário estadual de Saúde, 
Geraldo Resende, informou 
que a prioridade foram os 13 
municípios que fazem fron-
teira com outros países. “Nós 
estamos enviando a totalidade 
de vacinas que eles aplicaram 
a 1ª dose. Porque precisamos 
dar velocidade ao processo de 
imunização e fazer o cinturão 
epidemiológico”, disse. Além 
disso, os fatores idade e grupo 
de risco devem ser priorizados 
na hora da aplicação. 

Segundo a Ceve (Coordena-
doria Estadual de Vigilância 
Epidemiológica), 100.030 
doses foram distribuídas para 
os municípios de: Mundo Novo, 
Japorã, Antônio João, Aral Mo-
reira, Bela Vista, Caracol, Co-
ronel Sapucaia, Corumbá, La-
dário, Paranhos, Ponta Porã, 
Porto Murtinho e Sete Quedas. 
Corumbá recebeu 26.400 doses 
da Janssen, Ponta Porã 39.020, 
Campo Grande 33.240, Dou-
rados 10.095 doses e Três 
Lagoas com 6.095 doses.

Ainda de acordo com Re-
sende, Mato Grosso do Sul foi 
o estado brasileiro que mais re-
cebeu doses da vacina Janssen. 
“De um milhão de vacinas que 
chegou ao Brasil, 200 mil foram 
para Mato Grosso do Sul, ou 
seja, 20%, é o estado que mais 
recebe doses de vacinas contra 
COVID-19”, revela.

Sobre a vacinação em 
massa, ele ainda fez um apelo 
para que todos os municípios 
participem do mutirão de apli-
cação. “No sábado vamos fazer 
o ‘dia D’ da vacinação em todos 

Os ônibus do transporte pú-
blico de Campo Grande já cir-
culam pelas ruas com o adesivo 
“sem ICMS”, pedindo a isenção 
do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Ser-
viços. Mas outra pauta também 
está em questão em Brasília, a 
gratuidade do transporte público. 
O prefeito de Campo Grande, 
Marquinhos Trad (PSD), parti-
cipou ontem (8) da mobilização 
nacional entre prefeitos e levou 

a pauta para discussão.
O evento é organizado pela 

FNP (Frente Nacional de Pre-
feitos) e reúne mais de 60 admi-
nistradores municipais, com os 
deputados federais e senadores. 
As pautas prioritárias são: o 
financiamento do transporte pú-
blico urbano e a aprovação da 
PEC 13/2021, uma alternativa 
temporária, para que os R$ 15 
bilhões não gastos pelos municí-
pios fiquem no ensino.

Clara Rockel 

No próximo ano, estudantes do 
2° ao 9° ano da rede municipal da 
Capital terão reforço escolar para 
recuperar os conteúdos apren-
didos durante a pandemia. É o 
que diz a Lei nº 6.734, publicada 
ontem (8) no Diário Oficial de 
Campo Grande. De acordo com a 
Semed, o projeto chega para pro-
porcionar melhor qualidade na 
educação, diminuindo a evasão 
escolar e aumentando o número 

de aprovações. Conforme infor-
mações cedidas pela secretaria, 
o reforço acontecerá no período 
contrário ao turno regular do 
estudante, em sua escola.

Na opinião de mães e pais 
dos estudantes, a medida vem 
para tentar apaziguar os anos 
de pandemia, em que a absorção 
do conteúdo foi mínima: “Foi um 
período horrível, porque na escola 
dos meus filhos o EaD não fun-
cionou”, conta Ana Corrêa, mãe 
de dois alunos da rede municipal. 

Quem corrobora com o pensa-
mento de Ana é Kleane Mesquita, 
mãe de uma estudante da rede 
municipal: “Minha filha não ab-
sorveu bem o conteúdo, porque 
não é toda matéria que nós, pais, 
sabemos como explicar. Sou leiga 
no assunto”, diz. 

Kleane conta que sua filha 
chegou a ter crises de choro 
por medo de voltar à escola: 
“Quando voltou a ir presencial-
mente, chorou de medo por causa 
das tarefas de matemática que 

não sabia fazer. Expliquei a ela 
que todos os alunos estavam 
assim, e enviei um bilhete para a 
professora para pedir apoio por 
que eu já não sabia o que fazer 
para tentar ajudá-la”, relata. 

Em contato com a Semed, a 
informação obtida é a de que os 
últimos detalhes do projeto ainda 
estão sendo discutidos, sendo 
necessário aguardar para saber 
mais sobre os pormenores da 
medida, mas que a intenção é a de 
apoiar os alunos no próximo ano.

Secretário Geraldo 
Resende afirma que 
MS deve aplicar as 

vacinas com celeridade

Fotos: Valentin Manieri

os municípios, das 8h às 17h. 
Este é o apelo e o compro-
misso que nós celebramos, de 
vacinar o máximo de pessoas 
possíveis que aguardam pela 
2ª dose da Janssen, que não 
posso nem chamar essa dose 
de reforço”, afirma.

Além disso, o secretário so-

licitou que os municípios rea-
lizem plantões para aplicação 
das vacinas também aos fins 
de semana. “Estou fazendo um 
apelo aos secretários de todos 
os municípios iniciar a vaci-
nação partir de amanhã, incluir 
sábados, domingos e feriados 
numa força-tarefa”, pediu. 

Em Ponta Porã, o “dia D” 
contará com a presença da 
dra. Rosana Leite. “Vamos ter 
a oportunidade de termos a 
secretária extraordinária de 
enfrentamento da COVID-19, 
que é a doutora Rosana Leite, 
para marcamos essa etapa, já 
que Mato Grosso do Sul leva a 

maior parte de doses de vacina 
da Janssen”, conta.

O Cosems (Conselho de Se-
cretarias Municipais de Saúde) 
reforça que “cada município 
organizará uma força-tarefa 
para imunizar a população o 
mais rápido possível”. 

Também já está prevista a 
chegada das 37 mil doses res-
tantes da Janssen ainda nessa 
sexta-feira (10) ou até a pró-
xima semana. 

“Com isso, vamos vacinar 
100% da população que já havia 
tomado a 1ª dose da Janssen. 
Além disso, estou advogando 
junto ao Ministério da Saúde 
para que possamos fazer uma 
ajuda humanitária e doar va-
cinas para os países que são 
fronteiriços ao Brasil, como a 
Bolívia e o Paraguai”, revelou 
Geraldo Resende.

Capital começa aplicação
Em Campo Grande, a apli-

cação das 33.240 doses rece-
bidas deve acontecer a partir 
de hoje (9), para pessoas de 12 
anos ou mais que tomaram a 
primeira dose até o dia 1º de 
julho, em mais de 40 locais, 
incluindo o drive-thru UCDB 
que abre até as 21h. “Pro-
vavelmente os locais devem 
continuar os mesmos. Hoje 
existem em funcionamento 
aproximadamente 45 pontos 
de vacinação, com capacidade 
de absorver uma demanda de 
15 a 16 mil pessoas por dia. 
Os locais já existentes devem 
ser suficientes para atender 
essa nova faixa”, garante a 
Sesau (Secretaria Municipal 
de Saúde).

Câmara aprova reforço escolar para alunos da Reme
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Correções 
salariais 
abaixo do INPC 
respondem por 
mais de 65% 
dos reajustes

Com defasagem, reajuste salarial 
não acompanha altas da carne

Estado tem quatro cooperativas premiadas

Petrobras vai pagar vale-gás 
de R$ 100 a 300 mil familias

Arthur 
Vasques
Das inconstitucionali-

dades da PEC dos Pre-
catórios

 A alta da inflação, ou o 
aumento generalizado de 
preços, não atingiu apenas 
o bolso dos brasileiros, mas 
mostrou-se fenômeno em 
escala mundial. Tal fato 
pode ser observado como 
resultado da pandemia da 
Covid-19, que, mesmo sendo 
elemento externo, impactou o cenário econômico em razão 
da necessidade de isolamento. Contudo, a origem da questão 
vai além da disseminação da doença ao redor do globo — 
dá-se pelo abalo das cadeias de suprimentos e seus efeitos 
no meio internacional.

Nesse sentido, as medidas sanitárias provocaram a 
redução na produção e, por conseguinte, na oferta de pro-
dutos. A demanda da população, por sua vez, cresceu a 
partir dos incentivos com programas de auxílio emergencial 
e da reabertura econômica. A dificuldade de reorganizar a 
produtividade e frear a demanda, retornando à normalidade 
pré-Covid, é outra agravante da situação.

Tendo em vista a lei da oferta e procura, é natural, portanto, que haja a elevação de preços. 
A isso, soma-se: o corte na produção de petróleo, estipu-

lado pelos principais países produtores, limitando a oferta e 
ocasionando o aumento do preços de seus derivados, como é o 
caso da gasolina; a alta global nos preços dos alimentos, sendo 
resultado das mudanças climáticas que afetaram o agronegócio; 
bem como a crise dos contêineres, a qual encareceu os custos 
de exportação e já foi tratada em nossa coluna semanal.

Ainda, existem peculiaridades de cada país que intensificam 
a problemática. A escassez energética, por exemplo, atinge a 
China, em virtude da atenuação na importação e produção de 
carvão, e o Brasil, por conta da crise hídrica.

A população brasileira enfrenta, para mais, as incertezas 
fiscais promovidas pelo contexto político e a valorização do 
dólar. À vista disso, a consequência imediata se vê na dimi-
nuição do poder de compra, estando atrelada ao posterior 
aumento dos juros. Este último é, na verdade, uma medida 
de combate à inflação — pois, uma vez que os bancos cen-
trais propiciarem a alta das taxas, haverá o desincentivo ao 
consumo, isto é, à demanda, gerando a queda dos preços. O 
grande receio, desse modo, é o processo nas grandes potên-
cias, posto que a elevação dos juros em países como Estados 
Unidos e China produz impactos mundiais, sobretudo no 
tocante aos investimentos em economias emergentes.

Isto posto, a expectativa de redução da inflação é apenas 
para o segundo semestre de 2022. Assim, com a aproximação 
do novo ano, torna-se cada vez mais evidente a necessidade 
de refletir sobre as finanças pessoais e preparar-se para os 
próximos desafios.

Advogado, mestrando em Direito e professor universitário.

Felipe Ribeiro

Impactado pelas fortes altas 
nos preços da carne bovina, 
o consumidor ainda enfrenta 
outro problema econômico: a 
defasagem do salário perante 
o encarecimento dos produtos. 
Em outubro, as alterações sala-
riais no Brasil abaixo do INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) responderam por 
65,1% dos reajustes, maior dis-
crepância mensal desde agosto 
de 2020, conforme dados do 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

O INPC serve de balizador 
para os registros do aumento 
dos preços de produtos e ser-
viços no país. Na prática, a 
elevação dos ganhos mensais 
do trabalhador tem sido inferior 
às altas dos custos de compra.

Somente a carne bovina 
já sofreu uma ascenção de 
52,7% no preço, em relação 
aos valores do ano passado. 
As informações fazem parte 
da pesquisa dos itens da cesta 
básica, realizada pelo Dieese 
(Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos). No entanto, 
o aumento do salário-mínimo 
neste ano foi de apenas 5,3%.

Segundo Andreia Ferreira, 
economista do Dieese, o ce-
nário atual de defasagem do 
salário retrata uma realidade 

Mato Grosso do Sul teve 
quatro cooperativas reco-
nhecidas no Prêmio Somos-
coop Excelência em Gestão, 
que é o reconhecimento em 
nível nacional das coopera-
tivas que mais promovem 
o aumento da qualidade e 
da competitividade do mo-
delo de negócio. A Unimed 
Campo Grande foi Faixa 
Ouro e a Sicredi Pantanal foi 
Faixa Prata, ambas no nível 
Primeiros Passos. Já na mo-
dalidade Destaque Busca 
pela Excelência, a Sicredi 
Centro-Sul MS e a Sicredi 
União MS/TO e Oeste da 
Bahia ganharam esse reco-
nhecimento.

O prêmio ocorre a cada 
dois anos e dá destaque 
a quem já está pensando 
hoje no cooperativismo de 
amanhã e que está avan-
çando por meio da adoção 
e do desenvolvimento de 
boas práticas de identi-
dade cooperativista, go-
vernança e gestão, iden-
tificadas nas ferramentas 
de diagnóstico Sescoop. 
Com o Prêmio SomosCoop, 
a maior vitória é sempre 
para o cooperativismo.

Para o presidente do Sis-
tema OCB, Márcio Lopes 
de Freitas, a busca pela 
excelência faz parte do dia 
a dia cooperativista que 
busca, constantemente, se 
tornar cada vez mais forte 
e competitivo. “Mais que a 
premiação, o que o coopera-
tivismo está alcançando é a 

Cristiane Gercina
Folhapress 

A Petrobras vai pagar um 
vale-gás de R$ 100 para 300 
mil famílias em todo o país a 
partir deste mês. A entrega 
do benefício para compra do 
gás de cozinha, vendido em 
botijões de 13 quilos, foi apro-
vada pela estatal e divulgada 
ontem (8).

Segundo a empresa, os 
300 mil auxílios serão desti-
nados a famílias em situação 
de vulnerabilidade social. A 
projeção é de que, com a me-
dida, cerca de 1,2 milhão de 
pessoas sejam beneficiadas 
indiretamente. Nesta pri-
meira fase, a Petrobras irá 
investir R$ 30 milhões em um 
programa social de apoio a 
famílias em situação de vul-
nerabilidade.

Ao todo, a verba destinada 
ao programa é de R$ 300 
milhões, a serem gastos até 
o final de 2022. Parte dos 
valores será para instituições 
sem fins lucrativos que são 
parceiras da companhia em 
projetos socioambientais.

“Essas instituições atuam 

desafiadora para muitos. “As ne-
gociações salariais estão sendo 
corrigidas abaixo da inflação. 
Então, a gente está observando 
o empobrecimento das famílias. 
O dinheiro está cada vez mais 
apertado para o consumidor.”

“Assim, tem aumento de 
combustíveis, que impacta 
no preço, tem o aumento dos 
outros produtos, aumento da 
ração e de outros elementos 

que são necessários na cadeia 
da carne bovina. Além disso, 
o dólar está valorizado, o que 
acaba compensando a expor-
tação”, explicou a economista.

Carne mais cara
No mês de outubro, o custo da 

proteína animal marcava a cifra 
de R$ 40,27, conforme apuração 
do Dieese. No mesmo período de 
2020, o quilo da carne bovina 

valia R$ 30,99, o que representa 
um valor 30% menor que o apon-
tado pela pesquisa neste ano.

Em 2021, somente dois meses 
registraram quedas nos preços 
na comparação mensal, janeiro 
(-0,6%) e novembro (-2,2%). 
Porém, no comparativo anual, 
todos os meses tiveram aumento 
neste ano. As maiores altas 
foram obtidas em julho (52,7%), 
maio (50,8%) e junho (48,8%).

participação em um programa 
de excelência que contribui 
para a melhoria da qualidade 
de processos e também de 
vida. É mais do que a sim-
ples geração de empregos ou 
renda. É levar prosperidade 
para as localidades onde cada 
cooperativa está presente. Os 
resultados são extraordiná-
rios e nos enchem de orgulho.”

“O sistema cooperativo de 

Mato Grosso do Sul mais uma 
vez tem o reconhecimento do 
sistema nacional que nos re-
presenta, por meio do Prêmio 
Somoscoop Excelência em 
Gestão, no qual quatro coope-
rativas foram premiadas pelo 
seu trabalho e gestão, acima 
de tudo nos resultados alcan-
çados em prol dos cooperados. 
O Sistema OCB/MS parabeniza 
todas as cooperativas as que 

participaram e em especial as 
quatro premiadas”, completou 
o presidente do Sistema OCB/
MS, Celso Régis.

Na edição deste ano, a pre-
miação, que ocorre a cada dois 
anos, recebeu a inscrição de 
310 cooperativas, número 14% 
superior ao de 2019. A ava-
liação envolveu a participação 
de 70 especialistas em gestão 
e governança. (RS)

nas proximidades das 
nossas operações e for-
necerão o auxílio para 90 
mil famílias em situação de 
vulnerabilidade social que 
vivem nessas comunidades”, 
diz nota da companhia.

As outras 210 mil fa-
mílias que vão receber o 
vale-gás de R$ 100 serão 
atendidas por meio de par-
cerias com a Fundação 
Banco do Brasil e outras 
empresas e instituições, 
como Vibra e Fundación 
Mapfre, dentro da cam-
panha “Brasileiros pelo 
Brasil”, realizada pela 
Fundação BB.

Dentro do programa, 
ainda há os outros R$ 270 
milhões a serem aplicados 
ao longo de 2022, cujas de-
finições de destinação dos 
valores seguem em fase de 
estudos, diz a estatal.

O benefício pago pela 
Petrobras é diferente do 
Programa Auxílio Gás, 
do governo federal, apro-
vado há algumas semanas 
pelo Congresso e que 
também começará a valer 
neste mês. 

Custo da carne 
bovina subiu mais 
de 50% somente 
neste ano no Estado

Vale-gás será pago a 
300 mil famílias no 
Brasil pela Petrobras, 
ainda neste mês

Valentin Manieri

Arquivo

Na percepção 
do presidente da 
Assocarnes (Associação 
de Matadouros, 
Frigoríficos e 
Distribuidores de 
Carnes de Mato Grosso 
do Sul), Sérgio Capuci, 
o volume de vendas 
deve cair. “Mesmo com 
as festas, a expectativa 
não é de melhora. Vai 
haver uma retração, se 

a gente comparar com 
anos normais, em que 
o faturamento foi bom, 
por exemplo.”

“Os preços subiram 
e o poder de compra 
dos clientes caiu. Isso 
acaba impactando e 
impulsionado a queda de 
vendas. Acredito que as 
compras devam diminuir 
de 15% a 20% em relação 
a períodos melhores do 

passado”, avaliou Capuci.
Na ponta do consumo 

estão os supermercados, 
que acompanham o 
volume de vendas. De 
acordo com a Amas 
(Associação Sul-
Mato-Grossense de 
Supermercados), a 
tendência a se confirmar 
também é de queda da 
demanda pela carne 
bovina. (FR)

Volume de vendas deve registrar recuo nos próximos meses
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Correções 
salariais 
abaixo do INPC 
respondem por 
mais de 65% 
dos reajustes

Com defasagem, reajuste salarial 
não acompanha altas da carne

Estado tem quatro cooperativas premiadas

Petrobras vai pagar vale-gás 
de R$ 100 a 300 mil familias

Arthur 
Vasques
Das inconstitucionali-

dades da PEC dos Pre-
catórios

 A alta da inflação, ou o 
aumento generalizado de 
preços, não atingiu apenas 
o bolso dos brasileiros, mas 
mostrou-se fenômeno em 
escala mundial. Tal fato 
pode ser observado como 
resultado da pandemia da 
Covid-19, que, mesmo sendo 
elemento externo, impactou o cenário econômico em razão 
da necessidade de isolamento. Contudo, a origem da questão 
vai além da disseminação da doença ao redor do globo — 
dá-se pelo abalo das cadeias de suprimentos e seus efeitos 
no meio internacional.

Nesse sentido, as medidas sanitárias provocaram a 
redução na produção e, por conseguinte, na oferta de pro-
dutos. A demanda da população, por sua vez, cresceu a 
partir dos incentivos com programas de auxílio emergencial 
e da reabertura econômica. A dificuldade de reorganizar a 
produtividade e frear a demanda, retornando à normalidade 
pré-Covid, é outra agravante da situação.

Tendo em vista a lei da oferta e procura, é natural, portanto, que haja a elevação de preços. 
A isso, soma-se: o corte na produção de petróleo, estipu-

lado pelos principais países produtores, limitando a oferta e 
ocasionando o aumento do preços de seus derivados, como é o 
caso da gasolina; a alta global nos preços dos alimentos, sendo 
resultado das mudanças climáticas que afetaram o agronegócio; 
bem como a crise dos contêineres, a qual encareceu os custos 
de exportação e já foi tratada em nossa coluna semanal.

Ainda, existem peculiaridades de cada país que intensificam 
a problemática. A escassez energética, por exemplo, atinge a 
China, em virtude da atenuação na importação e produção de 
carvão, e o Brasil, por conta da crise hídrica.

A população brasileira enfrenta, para mais, as incertezas 
fiscais promovidas pelo contexto político e a valorização do 
dólar. À vista disso, a consequência imediata se vê na dimi-
nuição do poder de compra, estando atrelada ao posterior 
aumento dos juros. Este último é, na verdade, uma medida 
de combate à inflação — pois, uma vez que os bancos cen-
trais propiciarem a alta das taxas, haverá o desincentivo ao 
consumo, isto é, à demanda, gerando a queda dos preços. O 
grande receio, desse modo, é o processo nas grandes potên-
cias, posto que a elevação dos juros em países como Estados 
Unidos e China produz impactos mundiais, sobretudo no 
tocante aos investimentos em economias emergentes.

Isto posto, a expectativa de redução da inflação é apenas 
para o segundo semestre de 2022. Assim, com a aproximação 
do novo ano, torna-se cada vez mais evidente a necessidade 
de refletir sobre as finanças pessoais e preparar-se para os 
próximos desafios.

Advogado, mestrando em Direito e professor universitário.

Felipe Ribeiro

Impactado pelas fortes altas 
nos preços da carne bovina, 
o consumidor ainda enfrenta 
outro problema econômico: a 
defasagem do salário perante 
o encarecimento dos produtos. 
Em outubro, as alterações sala-
riais no Brasil abaixo do INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) responderam por 
65,1% dos reajustes, maior dis-
crepância mensal desde agosto 
de 2020, conforme dados do 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

O INPC serve de balizador 
para os registros do aumento 
dos preços de produtos e ser-
viços no país. Na prática, a 
elevação dos ganhos mensais 
do trabalhador tem sido inferior 
às altas dos custos de compra.

Somente a carne bovina 
já sofreu uma ascenção de 
52,7% no preço, em relação 
aos valores do ano passado. 
As informações fazem parte 
da pesquisa dos itens da cesta 
básica, realizada pelo Dieese 
(Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos). No entanto, 
o aumento do salário-mínimo 
neste ano foi de apenas 5,3%.

Segundo Andreia Ferreira, 
economista do Dieese, o ce-
nário atual de defasagem do 
salário retrata uma realidade 

Mato Grosso do Sul teve 
quatro cooperativas reco-
nhecidas no Prêmio Somos-
coop Excelência em Gestão, 
que é o reconhecimento em 
nível nacional das coopera-
tivas que mais promovem 
o aumento da qualidade e 
da competitividade do mo-
delo de negócio. A Unimed 
Campo Grande foi Faixa 
Ouro e a Sicredi Pantanal foi 
Faixa Prata, ambas no nível 
Primeiros Passos. Já na mo-
dalidade Destaque Busca 
pela Excelência, a Sicredi 
Centro-Sul MS e a Sicredi 
União MS/TO e Oeste da 
Bahia ganharam esse reco-
nhecimento.

O prêmio ocorre a cada 
dois anos e dá destaque 
a quem já está pensando 
hoje no cooperativismo de 
amanhã e que está avan-
çando por meio da adoção 
e do desenvolvimento de 
boas práticas de identi-
dade cooperativista, go-
vernança e gestão, iden-
tificadas nas ferramentas 
de diagnóstico Sescoop. 
Com o Prêmio SomosCoop, 
a maior vitória é sempre 
para o cooperativismo.

Para o presidente do Sis-
tema OCB, Márcio Lopes 
de Freitas, a busca pela 
excelência faz parte do dia 
a dia cooperativista que 
busca, constantemente, se 
tornar cada vez mais forte 
e competitivo. “Mais que a 
premiação, o que o coopera-
tivismo está alcançando é a 

Cristiane Gercina
Folhapress 

A Petrobras vai pagar um 
vale-gás de R$ 100 para 300 
mil famílias em todo o país a 
partir deste mês. A entrega 
do benefício para compra do 
gás de cozinha, vendido em 
botijões de 13 quilos, foi apro-
vada pela estatal e divulgada 
ontem (8).

Segundo a empresa, os 
300 mil auxílios serão desti-
nados a famílias em situação 
de vulnerabilidade social. A 
projeção é de que, com a me-
dida, cerca de 1,2 milhão de 
pessoas sejam beneficiadas 
indiretamente. Nesta pri-
meira fase, a Petrobras irá 
investir R$ 30 milhões em um 
programa social de apoio a 
famílias em situação de vul-
nerabilidade.

Ao todo, a verba destinada 
ao programa é de R$ 300 
milhões, a serem gastos até 
o final de 2022. Parte dos 
valores será para instituições 
sem fins lucrativos que são 
parceiras da companhia em 
projetos socioambientais.

“Essas instituições atuam 

desafiadora para muitos. “As ne-
gociações salariais estão sendo 
corrigidas abaixo da inflação. 
Então, a gente está observando 
o empobrecimento das famílias. 
O dinheiro está cada vez mais 
apertado para o consumidor.”

“Assim, tem aumento de 
combustíveis, que impacta 
no preço, tem o aumento dos 
outros produtos, aumento da 
ração e de outros elementos 

que são necessários na cadeia 
da carne bovina. Além disso, 
o dólar está valorizado, o que 
acaba compensando a expor-
tação”, explicou a economista.

Carne mais cara
No mês de outubro, o custo da 

proteína animal marcava a cifra 
de R$ 40,27, conforme apuração 
do Dieese. No mesmo período de 
2020, o quilo da carne bovina 

valia R$ 30,99, o que representa 
um valor 30% menor que o apon-
tado pela pesquisa neste ano.

Em 2021, somente dois meses 
registraram quedas nos preços 
na comparação mensal, janeiro 
(-0,6%) e novembro (-2,2%). 
Porém, no comparativo anual, 
todos os meses tiveram aumento 
neste ano. As maiores altas 
foram obtidas em julho (52,7%), 
maio (50,8%) e junho (48,8%).

participação em um programa 
de excelência que contribui 
para a melhoria da qualidade 
de processos e também de 
vida. É mais do que a sim-
ples geração de empregos ou 
renda. É levar prosperidade 
para as localidades onde cada 
cooperativa está presente. Os 
resultados são extraordiná-
rios e nos enchem de orgulho.”

“O sistema cooperativo de 

Mato Grosso do Sul mais uma 
vez tem o reconhecimento do 
sistema nacional que nos re-
presenta, por meio do Prêmio 
Somoscoop Excelência em 
Gestão, no qual quatro coope-
rativas foram premiadas pelo 
seu trabalho e gestão, acima 
de tudo nos resultados alcan-
çados em prol dos cooperados. 
O Sistema OCB/MS parabeniza 
todas as cooperativas as que 

participaram e em especial as 
quatro premiadas”, completou 
o presidente do Sistema OCB/
MS, Celso Régis.

Na edição deste ano, a pre-
miação, que ocorre a cada dois 
anos, recebeu a inscrição de 
310 cooperativas, número 14% 
superior ao de 2019. A ava-
liação envolveu a participação 
de 70 especialistas em gestão 
e governança. (RS)

nas proximidades das 
nossas operações e for-
necerão o auxílio para 90 
mil famílias em situação de 
vulnerabilidade social que 
vivem nessas comunidades”, 
diz nota da companhia.

As outras 210 mil fa-
mílias que vão receber o 
vale-gás de R$ 100 serão 
atendidas por meio de par-
cerias com a Fundação 
Banco do Brasil e outras 
empresas e instituições, 
como Vibra e Fundación 
Mapfre, dentro da cam-
panha “Brasileiros pelo 
Brasil”, realizada pela 
Fundação BB.

Dentro do programa, 
ainda há os outros R$ 270 
milhões a serem aplicados 
ao longo de 2022, cujas de-
finições de destinação dos 
valores seguem em fase de 
estudos, diz a estatal.

O benefício pago pela 
Petrobras é diferente do 
Programa Auxílio Gás, 
do governo federal, apro-
vado há algumas semanas 
pelo Congresso e que 
também começará a valer 
neste mês. 

Custo da carne 
bovina subiu mais 
de 50% somente 
neste ano no Estado

Vale-gás será pago a 
300 mil famílias no 
Brasil pela Petrobras, 
ainda neste mês

Valentin Manieri

Arquivo

Na percepção 
do presidente da 
Assocarnes (Associação 
de Matadouros, 
Frigoríficos e 
Distribuidores de 
Carnes de Mato Grosso 
do Sul), Sérgio Capuci, 
o volume de vendas 
deve cair. “Mesmo com 
as festas, a expectativa 
não é de melhora. Vai 
haver uma retração, se 

a gente comparar com 
anos normais, em que 
o faturamento foi bom, 
por exemplo.”

“Os preços subiram 
e o poder de compra 
dos clientes caiu. Isso 
acaba impactando e 
impulsionado a queda de 
vendas. Acredito que as 
compras devam diminuir 
de 15% a 20% em relação 
a períodos melhores do 

passado”, avaliou Capuci.
Na ponta do consumo 

estão os supermercados, 
que acompanham o 
volume de vendas. De 
acordo com a Amas 
(Associação Sul-
Mato-Grossense de 
Supermercados), a 
tendência a se confirmar 
também é de queda da 
demanda pela carne 
bovina. (FR)

Volume de vendas deve registrar recuo nos próximos meses
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IBGE

Caged

Juros

Movimentação 
de vendas 
em outubro 
surpreende setor 
e traz reação

Com alta de 1,9% no mês, MS é 
o 4º melhor em vendas do país

Micros geraram quase 80% das vagas no país 

Copom eleva taxa Selic para 
9,25% ao ano, maior patamar 

Agência Brasil

Valentin Manieri

Rosana Siqueira

Contrariando os dados na-
cionais que apontam queda 
nas vendas, o movimento no 
setor do comércio em Mato 
Grosso do Sul cresceu 1,9% 
em outubro. Os dados são da 
Pesquisa Mensal de Comércio 
referente ao mês de outubro 
de 2021. O estudo produz indi-
cadores que permitem acom-
panhar o comportamento con-
juntural do comércio varejista 
no país, investigando a receita 
bruta de revenda nas empresas 
formalmente constituídas, com 
20 ou mais pessoas ocupadas, 
e cuja atividade principal é o 
comércio varejista.

O volume de vendas do 
comércio varejista sul-mato-
-grossense avançou 1,9% na 
passagem de setembro para 
outubro, após a queda de 2,4% 
em setembro. Com esse resul-
tado, o varejo de MS encontra-
-se 0,2% acima do patamar 
recorde, alcançado em outubro 
de 2020. Entre as unidades da 
Federação, MS teve a 4ª maior 
alta, atrás somente do Acre 
(3,0%), de Rondônia (2,4%) e 
Alagoas (2,4%). Na série sem 
ajuste sazonal, as vendas do 
varejo tiveram queda de 1,3% 
perante outubro de 2020. O 
acumulado no ano foi a 6,5%.

O acumulado em 12 meses 
no Estado foi de 6,5% em ou-
tubro, ante 8,0% em setembro, 

Com a abertura de 201,7 
mil novos postos de trabalho, 
as micro e pequenas em-
presas foram as responsáveis 
por 79,7% das 253 mil vagas 
criadas no mês de outubro. 
O levantamento é do Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas), 
com base nos dados do Caged 
(Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados). Nos 
meses anteriores, segundo o 
Sebrae, esse percentual girava 
em torno de 70%.

Segundo o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles, mesmo 
com a nova metodologia ado-

O Copom (Comitê de Política 
Monetária)  do Banco Central 
elevou nessa quarta-feira (8) a 
taxa Selic de 7,75% ao ano para 
9,25% ao ano – alta de 1,5 ponto 
percentual. A decisão foi unânime.

Com o sétimo aumento conse-
cutivo, a taxa Selic atinge o maior 
patamar em pouco mais de quatro 
anos – em julho de 2017, estava em 
10,25% ao ano.

A previsão dos analistas do 
mercado financeiro é de que a 
taxa continue subindo nos pró-
ximos meses. De acordo com o 
relatório Focus, uma pesquisa 
com mais de 100 instituições fi-
nanceiras, a Selic deve chegar a 
11,25% ao ano no fim de 2022.

Em nota à imprensa, o Copom 
avaliou que a inflação ao consu-
midor “continua elevada” e que 
a atividade econômica brasileira 
tem “evolução moderadamente 
abaixo da esperada”. 

Para o comitê, há questiona-
mentos em relação ao respeito 
às regras fiscais do país, o que 
contribui para elevar a inflação 

sinalizando redução no ritmo 
das vendas.

“Em outubro e novembro do 
ano passado, tivemos o recorde 
da série histórica da PMC. Isso 
significa que a base de compa-
ração estava bastante elevada. 
Essa queda foi bastante equili-

brada entre todas as atividades, 
que ficaram no campo negativo”, 
explica o gerente da pesquisa, 
Cristiano Santos.

No comércio varejista am-
pliado, que inclui as atividades 
veículos, motos, partes e peças 
e material de construção, o vo-

Segundo André Perfeito, 
economista-chefe da Necton 
Investimentos, o resultado 
reforça os sinais de perda 
de fôlego da atividade 
econômica. “O dado de 
outubro veio muito pior 
do que o esperado. Há, 
nitidamente, um cenário 
de fraqueza no comércio 
varejista”, afirma.

“Isso é resultado de um 

cenário perverso para a 
renda dos brasileiros. Temos 
inflação elevada e juros 
subindo”, completa.

Perante outubro de 2020, 
quando o comércio ensaiava 
reação após a chegada da 
pandemia, as vendas caíram 
7,1%, indicou o IBGE. Nessa 
comparação, a estimativa 
de analistas era de uma 
retração menor, de 6,1%.

Perda de fôlego no cenário nacional

acima do projetado e leva o 
Banco Central a responder 
com aumento dos juros básicos 
da economia. “É apropriado 
que o ciclo de aperto monetário 
avance significativamente em 
território contracionista”, pon-
dera o comitê em nota.

Ainda, o Copom afirmou 
que antevê outro reajuste de 
1,5 ponto percentual na pró-
xima reunião, marcada para 
os dias 1º e 2 de fevereiro do 
ano que vem. “O comitê irá per-
severar em sua estratégia até 
que se consolide não apenas o 
processo de desinflação como 
também a ancoragem das ex-
pectativas em torno de suas 
metas”, afirma em nota.

Por fim, o comitê avalia 
que existe a “possibilidade” 
de uma nova onda da pan-
demia durante o inverno no 
Hemisfério Norte, e que o apa-
recimento da variante ômicron 
“adiciona incerteza” quanto à 
recuperação das economias 
desenvolvidas. 

tada pelo Caged, as micro e pe-
quenas empresas (MPE) man-
tiveram o bom desempenho 
apresentado desde a retomada 
da geração de empregos no 
país. “Mesmo com um quan-
titativo menor do que o ob-
servado nos últimos meses, 
devido à mudança de metodo-
logia, os pequenos negócios 
são os que mais têm ajudado 
no aumento da criação dos 
novos postos de trabalho no 
país. São eles os grandes res-
ponsáveis pelo sustento de mi-
lhões de famílias brasileiras”, 
ressaltou Melles, em nota.

No acumulado do ano, 

Pequenos negócios 
garantem emprego e 
renda de inúmeros 
trabalhadores

Comércio teve reação 
nas vendas no mês 
de outubro no Estado, 
aponta o IBGE

72,7% das vagas criadas entre 
os meses de janeiro e outubro 
são dos pequenos negócios. 
No total, foram gerados, no 

Brasil, 2,6 milhões de em-
pregos, sendo que as micro e 
pequenas empresas são res-
ponsáveis por 1,9 milhão. 

lume de vendas recuou -1,1%, 
após cair 3,8% no mês anterior. 
Perante outubro de 2020, houve 
queda de 0,2%. No ano, o varejo 
ampliado acumula alta de 12,8% 
e, em 12 meses, as vendas su-
biram 12,5%.

Brasil em queda
Em um cenário de pressão 

inflacionária, juros mais altos 
e renda fragilizada, o volume 
de vendas do comércio va-
rejista do país recuou 0,1% 
em outubro, na comparação 
com setembro. O desempenho 
ficou abaixo das expectativas 
do mercado. Analistas con-
sultados pela agência Bloom-
berg esperavam alta de 0,7% 
nas vendas. Outubro foi o 
terceiro mês seguido com 
variação negativa no varejo, 
embora o IBGE considere a 
taxa mais recente como rela-
tiva estabilidade, já que ficou 
próxima de zero.

Moedas
DÓLAR              Compra      Venda            Var(%)

Dólar Comercial R$ 5,532 R$ 5,533 -1,49
Dólar Turismo R$ 5,573 R$ 5,697 -1,48
Euro R$ 6,287 R$ 6,288 -0,585
Libra Esterlina R$ 7,327 R$ 7,328 -1,43

Investimentos

OURO (BM&F): R$ 319,43 
IBOVESPA (SP): 108.031,56 +473,89 (0,44%)

Indicadores Agropecuários
@Boi Gordo (rastreado)  R$  306,50
@Vaca Gorda (rastreada) R$  288,50
Frango Congelado  R$      6,85 
Frango Resfriado  R$      7,26
Suíno Carcaça Especial (kg)    R$    10,60
Soja - Mercado Físico (sc 60kg)  R$  150,00 
Milho - Mercado Físico (sc 60 kg)  R$    72,00
*Atualizado: 30/11

Cotações

Poupança 

08/12              0,3575 
09/12              0,3575 
10/12              0,3575 
11/12              0,3575 
12/11              0,3575 
13/12              0,3575 
14/12              0,3575 

Previdência Social

1 - Salário de benefício mínimo: R$ 1.100,00
2 - Salário de benefício máximo: R$ 6.433,57
3 - Renda mensal vitalícia: R$ 1.100,00. 
4 - Salário família por filho de ate 14 anos: R$ 51,27 para o segurado 
com remuneração mensal não superior a R$ 1.503,25. 
5 - Benefícios a idosos e portadores de deficiência: R$ 1.100,00. 

Atendendo ao art. 28 da Reforma da Previdência, foi publicada a 
Portaria SEPRT Nº 477/2021, a qual estabeleceu as faixas de salário 
de contribuição e respectivos percentuais da tabela de INSS, válida a 
partir de 12 de janeiro de 2021, conforme abaixo:

Salário de Contribuição (R$)         Alíquota INSS      Alíquota Efetiva
até R$ 1.100,00                                   7,5%                           7,5%
de R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48  9%              7,5% a 8,25%
de R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22             12%              8,25% a 9,5%
de R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57             14%            9,5% a 11,68%

Nota: Embora a tabela apresente percentuais que variam de 7,5% a 
14%, considerando o desconto progressivo, a ALÍQUOTA EFETIVA de 
desconto não irá ultrapassar os 11,68%.

Imposto de Renda Retido na Fonte

Descontos
Base de Cálculo Mensal (R$)  Alíquota (%)  A deduzir (R$)
Até R$ R$ 1.903,98  Isento 
De R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65  7,5%  R$ 142,80
De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05  15%  R$ 354,80
De R$ R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68  22,50%  R$ 636,13
Acima de R$ R$ 4.664,68   27,50%  R$ 869,36

Deduções da Declaração Anual
1) O desconto por dependente é de R$ 189,59.

TR diária (%)
Dia
08/12            0,5000
09/12            0,5000
10/12            0,5000
11/12            0,5000
12/12            0,5000
13/12            0,5000
14/12            0,5000

Fonte: noticiasagricolas.com.br

Fonte: Infomoney

Tempo

Fonte:   climatempo.com.br

NO ESTADO

NO BRASIL Cidades                  Min          Máx. 

Cuiabá 19° 36º

São Paulo                  14º          23º

Brasília 18º 28º

Rio de Janeiro 19º  28º

Cidades    Min.   Máx.      
Campo Grande    19°   33°
Dourados      18°   35°
Corumbá                24°             35°
Maracaju                 18°             36°
Ponta Porã               17°             33°
Três Lagoas               19°            34°
Mundo Novo             19°   36°

NO BRASIL

Corumbá

Maracaju
Campo Grande

Três Lagoas

Dourados

Mundo 
Novo

Ponta Porã
CAMPO GRANDE
Sol o dia todo sem nuvens no céu. 
Noite de tempo aberto ainda sem 
nuvens.

Umidade relativa do ar
mín.: 25% máx.: 51%

Indexadores Financeiros

UFERMS (CG)  Dezembro Janeiro  Variação
Valor em R$  35,49 36,43 –
IPC (CG)  Novembro Dezembro  Acum. Ano
Percentual de aumento   0,59% 1,54% –
IPC-DI (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    0,94% 1,07% –
IPC (FIPE)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)    1,03%    0,79%  –
INCC-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  8,28%  8,81% –
IGP-DI (FGV)  Novembro  Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  2,64% 0,76% –
IGP-M (FGV)  Novembro Dezembro Acum. Ano
Variação (%)  3,28% 0,96% –
INPC (IBGE)  Outubro Novembro  Acum. Ano
Variação (%)   0,89%   0,95% –
IPCA (IBGE)  Outubro Novembro   Acum. Ano
Variação (%)  - 0,86%   0,89% –
TR Mensal (Bacen)  Dezembro Janeiro Acum. Ano
Variação (%)  0,0000 0,0000  0,0000%
TJLP  Janeiro Março Acum. Ano
Valor mensal (%)  4,39% 4,39%  – 
UAM - MS  Dezembro  Janeiro Variação
Valor em R$  4,8503 4,9783  –
Taxa SELIC  Novembro Dezembro Acum. Ano
  0,1573%  0,1730%  –
CUB (Sinduscon)  Outubro Novembro Acum. Ano
Variação no período (%)  1,47% 1,14% –
POUPANÇA  Novembro  Dezembro Variação
Variação (%)  0,5000% 0,5000% 00000              

Novembro de 2021

Boa
  SorteFaixa de premiação   Número de ganhadores    Valor do prêmio (R$)

Sena    0 0,00
Quina              46                 46.912,51
Quadra         3.051         1.010,43

(Sorteio realizado 07/12/2021)

Mega Sena
(Concurso nº2435)

05  22  30  32  33  36

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 40.000.000,00

0 1  0 2  0 5  0 6  0 8
1 1  1 2  1 3  1 6  1 7
1 8  2 2  2 3  2 4  2 5

Lotofácil (N° 2392)

Faixa de premiação Valor do prêmio (R$)Número de ganhadores  

Quina

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 13.500.000,00

(Concurso nº5724)   (Sorteio realizado 07/12/2021)

Quina             0                               0,00
Quadra          84                        6.107,08
Terno          6.385                         76,51
Duque       153.275                         3,18

 2 2  3 5   4 5   4 8   7 6

0 1   2 8   5 5   5 7   6 1  
(N° 5725)Quina

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$  300.000,00

Premiação 1º Sorteio

(Concurso nº  2307)

Faixa de premiação

Faixa de premiação

Número de ganhadores  

Número de ganhadores  

Valor do prêmio (R$)

Valor do prêmio (R$)

Premiação 2º Sorteio

Sena    2                19.718,48
Quina            9                   3.585,18
Quadra             551                                                   74,36
Terno            8.973                                                  2,28

Sena       0                     0,00
Quina               4                    8.962,94
Quadra               424                                            96,63
Terno                8.279                                                     2,47

Dupla Sena
(Sorteio realizado 07/12/2021)

03  06  24   34   46  47
03  16  28   33   37  44

Faixa de premiação

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 3.500.000,00

Valor do prêmio (R$)

7 acertos      0 0,00
6 acerto               1                                 65.906,46
5 acertos            64                                     1.471,12
4 acertos  1.353                                       9,00
3 acertos        13.414                                      3,00

Número de ganhadores  

08 22 40 49 60 64 70

Timemania
(Concurso nº 1722) (Sorteio realizado 07/12/2021)

ATHLETICO /PRTime do 

Fonte: Site Caixa Econômica Federal

Rateio

LOTERIAS

Faixa de premiação Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

(Concurso nº 540) (Sorteio realizado 07/12/2021)

0 7  0 9  1 0  1 3  1 8  2 1  2 5

Dia de Sorte

7 acertos         0  0,00
6 acertos        99           1.454,23
5 acertos      2.762            20,00
4 acertos     30.945                               4,00

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.350.000,00

Mês da Sorte: Abril

Lotofácil
(Concurso nº2391)(SORTEIO REALIZADO 07/12/2021)

15 acertos         1 1.353.808,22
14 acertos                170                           1.669,78
13 acertos          6791                      25,00
12 acertos           111986                            10,00
11 acertos           540880                                 5,00 

Número de ganhadores Valor do prêmio (R$)

ESTIMATIVA PARA O PRÓXIMO CONCURSO - R$ 1.500.000,00

Faixa de premiação

Lotomania (Nº 2246)

1 0  1 1  1 3  1 7  2 7 
2 8  2 9  3 0  3 1  3 6
3 9  4 7  5 1  6 3  6 7
8 2  8 5  9 2  9 5  9 7

0 3   0 4   0 5   0 6    0 8
0 9   1 1   1 2   1 4    1 8
1 9   2 1   2 2   2 4    2 5



   B1Campo Grande-MS | Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021ESPORTES
Brasileirão

Drama gremista contra o rebaixamento é o Drama gremista contra o rebaixamento é o 
episódio final da Série A de 2021 nesta quintaepisódio final da Série A de 2021 nesta quinta

Fim de
Jéssica Maldonado / Grêmio FBPA

PG pontos ganhos J jogos V vitórias E empates D derrotas 
GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols 

CLASSIFICAÇÃO

       TIME                 PG   J   V   E  D GP GC SG
  1 Atlético-MG 84 37 26 6 5 64 30 34
  2 Flamengo 71 37 21 8 8 69 34 35
  3 Palmeiras 63 37 19 6 12 57 43 14
  4 Corinthians 57 37 15 12 10 40 35 5
 5 Fortaleza 55 37 16 7 14 42 44 -2
  6 Bragantino 53 37 13 14 10 54 46 8
  7 Fluminense 51 37 14 9 14 35 38 -3
  8 América-MG  50 37 12 14 11 39 37 2
 9 Atlético-GO 50 37 12 14 11 31 36 -5
10 Ceará 50 37 11 17 9 39 37 2
11 Santos 49 37 12 13 12 34 39 -5
12 Internacional 48 37 12 12 13 44 41 3
13 São Paulo 48 37 11 15 11 31 37 -6
14 Athletico-PR 46 37 13 7 17 40 44 -4
15 Cuiabá 46 37 10 16 11 33 36 -3
16 Bahia 43 37 11 10 16 41 49 -8
17 Juventude 43 37 10 13 14 35 44 -9
18 Grêmio 40 37 11 7 19 40 48 -8
19 Sport 37 37 9 10 18 23 36 -13
20 Chapecoense 15 37 1 12 24 27 64 -37 

Série ABRASILEIRÃO

BRASILEIRÃO
SÉRIE A

38ª RODADA

Fonte: Globo Esporte

9 DE DEZEMBRO - QUINTA-FEIRA

20H30/MS 
Fluminense x Chapecoense

MARACANÃ 

20H30/MS 
Santos x Cuiabá
VILA BELMIRO 

20H30/MS 
Grêmio x Atlético-MG
ARENA DO GRÊMIO 

20H30/MS 
Juventude x Corinthians

ALFREDO JACONI 

20H30/MS 
Sport x Atlhetico-PR

ARENA DE PERNAMBUCO

20H30/MS 
Palmeiras x Ceará
ARENA BARUERI 

20H30/MS 
América-MG x São Paulo

INDEPENDÊNCIA 

20H30/MS 
Fortaleza x Bahia
CASTELÃO (CE) 

20H30/MS 
Atlético-GO x Flamengo

ANTÔNIO ACCIOLY 

20H30/MS 
Bragantino x Internacional

NABI ABI CHEDID 

Luciano Shakihama

O Campeonato Brasileiro 
deste ano começou em 29 de 
maio e acaba nesta quinta-
-feira, 9 de dezembro, com os 
dez jogos da 38ª rodada pre-
vista para começar às 20h30 
(de MS). Com a briga do título 
já definida, ainda há times 
motivados pelo acesso direto 
à fase de grupos da Liberta-
dores, e à pré-Libertadores. 

Entretanto, o suspense 
principal é se o Grêmio, bi-
campeão brasileiro e tri da 
Libertadores, amargará o 
seu terceiro rebaixamento. 
Um dos fiéis da balança 
será o Atlético-MG, adver-
sário gremista esta noite, 
em Porto Alegre. A dúvida é 
quem o técnico Cuca vai pôr 
em campo, pois no domingo 
(12) tem um confronto im-
portante, em que recebe o 
Athletico pela partida de ida 
da Copa do Brasil.

A tendência é de que o 
campeão de 2021 vá para a 
Arena Grêmio sem a força 
máxima. Ausência já con-
firmada é a de Hulk, que 
cumprirá suspensão auto-
mática. “Temos de respeitar 
o campeonato até o final. 
Envolve Cuiabá, Bahia, Ju-
ventude, disputas contra 
o rebaixamento, pela per-
manência. Depois, aí sim, 
vamos pensar no time da 

final da Copa do Brasil”, 
disse Cuca, terça-feira (7), 
em entrevista coletiva.

Primeira queda gremista foi há 30 anos
Se confirmar o rebai-

xamento para a Série B, o 
Grêmio terá uma lembrança 
indigesta. O primeiro rebai-
xamento do clube foi em 1991. 
Naquele ano, os tricolores 
terminaram em penúltimo e 
foram rebaixados junto com 
os rubro-negros do Vitória-
-BA. O Sport-PE, escapou 
naquela ocasião ao somar 
um ponto a mais (19 a 18). O 
formato do Campeonato era 
diferente e cada time jogava 
20 partidas na primeira fase, 
e as finais eram disputadas 
em sistema mata-mata. 

A segunda queda foi em 
2004, com o Brasileiro já dis-
putado por pontos corridos e 
em dois turnos –  a mudança 
ocorreu em 2003 –; a equipe 
terminou a competição na 
lanterna.

O cálculo do Grêmio para 
fugir da Série B é: vitória 
sobre o Atlético-MG, em 
Porto Alegre, e derrota de 
Juventude e Bahia contra 
Corinthians e Fortaleza, res-
pectivamente.

 Com ao menos um re-
baixado, podendo ser dois, 
e uma boa chance de não 
ter representante entre os 
dez primeiros colocados, os 

times do Rio Grande do Sul 
devem confirmar sua pior 
participação no Brasileirão 
desde 1999.

Há (muitas) vagas para Libertadores
Serão nove clubes brasi-

leiros na próxima edição da 
Libertadores, sendo que seis 
deles já estão garantidos: Pal-
meiras e Athletico-PR, cam-
peões da Libertadores e Sul-
-Americana, respectivamente, 
Atlético-MG, Flamengo, Co-
rinthians e Fortaleza.

Há oito candidatos para 
as últimas três vagas – uma 
para a fase de grupos e duas 
para a pré-Libertadores. Red 
Bull Bragantino, Fluminense, 
América-MG, Atlético Goia-
niense, Ceará, Santos, Inter-
nacional e São Paulo jogam 
nesta quinta com este objetivo 
em mente.

O Brasileirão distribui 
tantas vagas para os torneios 
continentais que o Santos, 
ao superar o Flamengo no 
Maracanã, e o São Paulo, ao 
vencer o Juventude no Mo-
rumbi, saíram da condição 
de ameaçados de queda ao 
posto de assegurados na 
Sul-Americana. E os times 
de Carille e Ceni, com 49 e 
48 pontos, respectivamente, 
podem, ainda, garantir um 
lugar na fase prévia da Li-
bertadores. (Com UOL/Fo-
lhapress, e Gazeta Press)

Fim deFim de
temporada

Principal contratação 
do Grêmio no ano, 

escalação de Douglas 
Costa para hoje 

é incerta
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que vemos nesses estados, 
podemos inferir que manter 
as escolas no formato híbrido 
não se trata de uma questão 
ligada às condições epide-
miológicas, porque elas são 
hoje muito favoráveis. Tudo 
indica ser mais um resultado 
da dificuldade de tomar a 
decisão da volta e da falta de 
recursos para garantir o re-
torno seguro”, diz Alessandra 
Gotti, presidente-executiva 
do instituto.

Em Roraima, por exemplo, 
o número de casos de COVID 
segue em desaceleração há 
semanas. Ainda assim, só 
alunos do 9º ano do Ensino 
Fundamental e 3º ano do En-
sino Médio tiveram a oportu-
nidade de voltar a frequentar 
as escolas estaduais em es-
quema de rodízio. Nas demais 

séries, os estudantes conti-
nuam apenas com atividades 
a distância.

“São situações muito pre-
ocupantes, porque temos um 
contingente enorme de estu-
dantes nesses estados que 
passaram dois anos letivos 
sem ir à escola e não há pre-
visão de quando serão autori-
zados a voltar.”

“Não podemos nos aco-
modar com essa situação, 
quando todo o restante do país 
já está oferecendo aulas todos 
os dias para os seus alunos. 
O resto do mundo também 
já voltou. Esses estados vão 
ficar ainda mais para trás”, 
completa Gotti.

Na Paraíba, foi só no fim 
de outubro que as aulas pre-
senciais foram autorizadas a 
voltar, mas apenas em esquema 

de rodízio de estudantes. Um 
levantamento da Secretaria 
de Estado de Educação iden-
tificou que apenas 30% dos 
quase 250 mil estudantes ade-
riram ao esquema híbrido.

Ainda assim, o governo 
paraibano ainda não tem 
previsão do retorno integral 
dos estudantes à escola no 
próximo ano. A decisão de-
pende de um inquérito epide-
miológico que está sendo feito 
desde o início de novembro nas 
unidades escolares, ainda sem 
resultado conclusivo.

O Instituto Articule tem 
se reunido com governos es-
taduais e municipais e com 
representantes do Ministério 
Público e de órgãos de con-
trole para buscar estraté-
gias que possam garantir o 
retorno  de todos.

Isabela Palhares
Folhapress

Depois de dois anos sem 
oferecer aulas presenciais 
para todos os alunos, sete 
estados do país ainda não 
definiram se vão retomar 
as atividades escolares de 
forma integral em 2022. 
Juntos, eles reúnem 1,5 mi-
lhão de estudantes que ainda 
não podem ir todos os dias 
para a escola.

Enquanto, ao longo do se-
gundo semestre deste ano, 20 
unidades da Federação auto-

rizaram que as escolas esta-
duais recebam todos os alunos 
todos os dias, esses 7 estados 
– da região Norte e Nordeste 
– continuam com o modelo 
híbrido, ou seja, só admitem 
uma parcela dos estudantes.

Um levantamento feito pelo 
Instituto Articule identificou 
que Acre, Amapá, Amazonas, 
Paraíba, Roraima, Rio Grande 
do Norte e Tocantins ainda não 
têm sequer previsão de quando 
suas escolas estaduais vol-
tarão a permitir a frequência 
de todos os alunos. Enquanto 
isso, os colégios particulares 
desses estados já estão há 
meses com atividades presen-
ciais todos os dias.

Procurados pela “Folha 
de S.Paulo”, esses estados 
dizem ainda estar avaliando 
os indicadores epidemioló-

gicos para planejar a volta 
segura de todos os estu-
dantes da rede estadual.

No entanto, assim como 
em todo o país no geral, esses 
sete estados tiveram queda 
nos indicadores da COVID 
nos últimos meses e avanço 
da vacinação. Eles também 
retiraram as restrições dos 
demais setores comerciais e 
de serviços, mantendo regras 
mais rígidas apenas para as 
escolas públicas.

Falta de coordenação nacional
Desde o início da pan-

demia, especialistas e ges-
tores da área alertavam que a 
ausência de uma coordenação 
nacional poderia aumentar 
as desigualdades educacio-
nais do país, já que municí-
pios e estados mais pobres 
teriam mais dificuldade para 
lidar com as consequências 
do fechamento de escolas. 
Apesar de contrário à sus-
pensão das aulas presenciais, 
o Ministério da Educação não 
desenvolveu nenhuma ação 
ou plano para ajudar a orga-
nizar este retorno.

Uma pesquisa do Data-
folha mostrou que a reaber-
tura desigual das escolas no 
Brasil tem prejudicado mais 
os alunos negros, pobres e 
os que moram no Norte e 
Nordeste.

“Diante de todo o contexto 
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Tudo indica ser mais 
um resultado da 
dificuldade de tomar a 
decisão da volta e da 
falta de recursos para 
garantir o retorno seguro
Alessandra Gotti, presidente-executiva do Instituto Articule
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Educação

Saúde

Mundo

Todos são das regiões Norte e Nordeste do país, aponta levantamento de instituto

Sete estados não definiram se retomam 
aulas presenciais para todos em 2022

Pelé volta a ser internado para tratar tumor no cólon, em SP

Chefe do Exército 
da Índia e mais 
12 pessoas 
morrem em queda 
de helicóptero

Folhapress

O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) se colocou novamente 
contra o “passaporte da vaci-
nação” contra a COVID-19. A 
medida foi adotada em vários 
países tanto para incentivar a 
imunização para combater o 
coronavírus quanto para frear 
a disseminação do vírus em 
restaurantes, bares e grandes 
eventos.

Em conversa nessa 
quarta-feira (8) com apoia-
dores, Bolsonaro disse que 
“jamais” pedirá compro-
vação da vacina. “O Su-
premo [Tribunal Federal, o 
STF] deu poderes para go-
vernadores e prefeitos. Falo 
da minha linha. Não fechei 
nenhum botequim e jamais 
vou exigir o ‘passaporte de 

vacina’ de vocês”, reforçou.
“Imaginem se tivesse o 

[Fernando] Haddad no meu 
lugar”, falou Bolsonaro sobre 
o candidato do PT que con-
correu contra ele para a pre-
sidência do Brasil em 2018. 
“Não queiram que a gente re-
solva todos esses problemas. 
Eles [prefeitos e governa-
dores] estão com autoridade 
para tal”, completou.

A fala de Bolsonaro dis-
torce os poderes dos pre-
feitos e governadores, que, 
por decisão do STF, podem 
pedir a interrupção da ati-
vidade econômica durante 
a pandemia (os chamados 
lockdowns) por poucas se-
manas para conter picos da 
COVID-19 e aliviar a pressão 
sobre hospitais superlotados.

Esse foi o caso em abril 

de 2021, o mês mais letal da 
pandemia no Brasil, que acu-
mulou cerca de 82 mil mortes 
pela doença apenas em abril 
deste ano.

O presidente diz que 
nunca se vacinou contra o 
coronavírus – pela idade, 
ele poderia ter tomado três 
doses – e já afirmou que será 
o último do país a se imu-
nizar. A primeira-dama, Mi-
chelle Bolsonaro, se vacinou 
em setembro em uma viagem 
oficial do marido para os 
Estados Unidos.

Bolsonaro, no entanto, 
não seguiu os passos da es-
posa e se tornou piada inter-
nacional ao comparecer a um 
evento da ONU (Organização 
das Nações Unidas) sem ter a 
imunização contra a doença 
da pandemia.

Pelé voltou a ser internado 
no Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo, para dar con-
tinuidade ao tratamento de 
um tumor no cólon.

De acordo com nota divul-
gada pelo hospital ontem (8), 
ele se encontra estável e a 
previsão é de que receba alta 
nos próximos dias.

O “Rei do Futebol” ficou 
internado no mesmo local 
de 31 de agosto a 30 de se-
tembro. Quatro dias após dar 
entrada para realização de 
exames, passou por cirurgia 
para retirar o tumor.

Durante a internação, foi 
levado algumas vezes para 
a UTI (Unidade de Terapia 

Intensiva), a última delas em 
16 de setembro. Segundo o 
boletim divulgado na época, 
o craque teve uma instabili-
dade respiratória.

Ele recebeu alta em 30 de 
setembro. Em 23 de outubro, 
completou 81 anos.

Pelé fez no último dia 17 
uma postagem em suas redes 
sociais para atualizar o pú-
blico sobre a sua saúde.

“Amigos, faz algum tempo 
que não falamos disso. Eu 
quero avisar que estou muito 
bem. Me sinto cada dia me-
lhor. Acho que nem mesmo 
a máscara para minha pro-
teção consegue esconder 
minha felicidade. Muito 

obrigado a todos vocês, que 
me mandam boas energias 
diariamente”, escreveu.

O tricampeão mundial com 
a seleção tem questionado se 
terá condições de ir à Copa 
do Mundo no Catar, em 2022, 
segundo amigos disseram à 
Folha recentemente.

Pessoas ligadas ao ex-jo-
gador afirmaram que a inter-
nação atual se deve à continui-
dade das sessões de quimio-
terapia e ao fato de que Pelé 
deseja passar o fim de ano em 
sua casa no Guarujá (litoral de 
São Paulo). Assim, os médicos 
decidiram mantê-lo por alguns 
dias no hospital para a reali-
zação de mais exames.

Folhapress

O general Bipin Rawat, chefe 
das Forças Armadas da Índia, 
e outras 12 pessoas morreram 
ontem (8) em uma queda de 
helicóptero no sul do país.

Segundo comunicado da 
Força Aérea indiana e relatos 
da imprensa local, as vítimas 
haviam partido de uma base 
em Coimbatore para parti-
cipar de uma cerimônia em um 
colégio militar em Wellington.

Cerca de 30 minutos após a 
decolagem, no entanto, o heli-
cóptero Mi-17V5, de fabricação 
russa, caiu em uma região de 
selva perto da cidade de Coo-
noor, no Estado de Tamil Nadu.

Imagens de emissoras de 
TV locais mostraram equipes 
de resgate e militares reti-
rando corpos dos destroços 
em encostas íngremes. Havia 
14 pessoas a bordo do heli-
cóptero, incluindo a esposa 
do general, Madhulika Rawat, 
que também faleceu.

Houve apenas um sobre-
vivente, identificado pela 
imprensa indiana como o 
capitão Varun Singh. Ele foi 
resgatado com queimaduras 
em 80% do corpo e está rece-
bendo cuidados médicos em 
um hospital da região.

Fontes do governo disseram 
à agência de notícias Reuters 
que os corpos de algumas das 
vítimas estavam tão carboni-
zados que não puderam ser 
identificados imediatamente.

Quem era
Rawat, 63, foi um soldado 

de infantaria com mais de 40 
anos de serviço militar. Serviu 
ao longo da fronteira com a 
China, na região da Caxemira, 
palco de disputas históricas 
com o Paquistão, e em uma 
missão das Nações Unidas no 
Continente Africano. Também 
lutou contra grupos separa-
tistas no nordeste da Índia e 
supervisionou uma operação de 
contrainsurgência em Mianmar.

Assumiu o comando do 
Exército no fim de 2016 até 
ser nomeado chefe do Estado-
-Maior de Defesa da Índia pelo 
governo do primeiro-ministro 
Narendra Modi, em 2019. O 
cargo foi criado para integrar 
o Exército às outras Forças 
Armadas do país, a Marinha e 
a Aeronáutica.

Em uma série de publica-
ções no Twitter, Modi disse que 
está profundamente angus-
tiado com a morte de Rawat, 
a quem descreveu como “um 
soldado notável” e “um verda-
deiro patriota”.

“Ele contribuiu muito para 
modernizar nossas Forças 
Armadas e aparatos de se-
gurança. Suas percepções e 
perspectivas sobre questões 
estratégicas eram excepcio-
nais”, escreveu o premiê.

O ministro da Defesa in-
diano, Rajnath Singh, também 
se manifestou nas redes so-
ciais e se referiu à morte 
de Rawat como “uma perda 
irreparável para as Forças 
Armadas e para o país”.

Segundo a TV estatal in-
diano, Modi convocou uma reu-
nião do comitê de segurança 
do gabinete para essa quarta-
-feira. Ainda não se sabe o que 
exatamente provocou a queda 
do helicóptero, mas a Força 
Aérea instaurou um inqué-
rito para apurar as possíveis 
causas da tragédia. A Índia tem 
dezenas de aeronaves Mi-17 
em serviço. Esse modelo de 
helicóptero é utilizado desde os 
anos 1970 por diversos países 
e, na Índia, costuma ser um 
dos principais meios de trans-
porte para funcionários do alto 
escalão das Forças Armadas e 
ministros do governo.

‘Jamais vou exigir o passaporte de 
vacina’, diz Bolsonaro a apoiadores

Pelé e a esposa em 
uma das internações 
anteriores no Albert 
Einstein, em São Paulo

Juntos, os sete estados 
têm mais de 1,5 milhão 
de estudantes sem 
saber como será 2022



Remake de musical e filme vencedor do 
Oscar, novo trabalho de Steven Spielberg 
é ovacionado pela crítica especializada.
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Marcelo Rezende

Steven Spielberg está à frente do remake 
de “Amor, Sublime Amor”, baseado no 
musical de 1957 com a música de Leonard 
Bernstein, letras de Stephen Sondheim e 
coreografia de Jerome Robbins; que aliás já 
tinha ganho uma produção para o cinema 
em 1961, faturando dez estatuetas do Oscar, 
das 11 que concorreu. O filme estreia hoje 
com roteiro de Tony Kushner e Stephen 
Sondheim e tem no elenco Ansel Elgort, 
Rachel Zegler, Ariana DeBose. Aclamado 
pela crítica (inclusive há quem já coloque 
o novo filme de Spielberg como favorito ao 
Oscar), o longa estreia hoje nos cinemas.

A trama conta uma história de amor e 
rivalidade juvenil que se passa na Nova York 
de 1957. As gangues Jets, estadunidenses 
brancos, e os Sharks, descendentes e/ou porto-
riquenhos, são rivais que tentam controlar 
o bairro de Upper West Side. Maria (Rachel 
Zegler) acaba de chegar à cidade para seu 
casamento arranjado com Chino (Josh Andrés 
Rivera), algo com o qual ela não está muito 
animada. Quando em uma festa a jovem 
se apaixona por Tony (Ansel Elgort), ela 
precisará enfrentar um grande problema, 
pois ambos fazem parte de gangues rivais; 
Maria dos Sharks e Tony dos Jets. Nesta 
história inspirada por Romeu e Julieta, os dois 
pombinhos precisarão enfrentar a tudo e todos 
se quiserem celebrar este romance proibido.

Curiosidade
Steven Spielberg fez questão de não colocar 

legendas nas falas em espanhol do filme. Sim, é 
isso mesmo que você está lendo. Em entrevista 
ao Indiewire, o diretor norte-americano contou 
que fez questão de evitar a tradução (Via 
Screen Rant). “Essa foi uma ordem que dei a 
Cindy Tolan, que escalou o filme, que não iria 
em nenhuma audição que não fosse de [atores 
com] pais, avós ou eles próprios de países 
latino-americanos.” Spielberg continuou: 
“Especialmente em Porto Rico, nós procuramos 
muito em Porto Rico, temos 20 performers em 
nosso filme de Porto Rico ou Nuyorican. Isso 
foi muito importante e está de acordo com o 
meu raciocínio para não legendar o espanhol”. 
Para o cineasta, colocar legendas nas falas em 
espanhol tiraria o impacto dos diálogos e daria 
mais destaque à língua inglesa.

Crítica especializada
Aléxis Perry, que escreve para o site 

Observatório do Cinema, apontou o cunho 
social do remake dirigido por Steven 
Spielberg. “Nos momentos finais da 
adaptação musical observamos Steven 
Spielberg desavergonhadamente inspirado 
pelo neorrealismo italiano, movimento 
cinematográfico que despontou nos anos 
1940, caracterizado por histórias sobre a 

classe trabalhadora, tratando das dificuldades 
econômicas e sociais na Itália pós-Segunda 
Guerra Mundial (1939 a 1945), revelando 
suas condições de vida, enquanto retratavam 
o desespero, opressão e a desigualdade que 
enfrentavam. Entre as ruínas de um mundo 
prestes a deixar de existir, vemos Steven 
Spielberg filmar a tragédia humana por olhos 
compassivos, repetindo Bong Joon-ho no 
excelente ‘Parasita’ (2019), retratando um 
mundo reduzido onde ambas as gangues 
são impactadas, mesmo porque pertencem à 
mesma classe social desfavorecida.”

Quem também apreciou o longa foi Laisa 
Lima, do Estação Nerd. Além de comparar 
o remake ao filme de 1961, ela destacou 
a direção de Spielberg. “Aquele ‘Amor, 
Sublime Amor’ indicado para 11 prêmios 
Oscar é revivido por Steven Spielberg de 
forma saudosista, meticulosa e tão grandiosa 
quanto seu incipiente da década de 60. Ao 
integrar à trágica fábula inspirada em Romeu 
e Julieta um conteúdo preocupado com a 
cultura estadunidense de preconceito para 
com os imigrantes e ao zelar por noções 
tolerantes acerca dos desafios destes povos, 
o filme extrapola as amarras de um simples 
romance entre um garoto rebelde e uma 
menina estrangeira.”

Heloisa Ferrari, do site de entretenimento 
Arroba Nerd, destacou os números musicais 
da obra. “É impossível falar de ‘Amor, Sublime 
Amor’ sem falar sobre os números musicais. 
O filme conta com muitos números apenas 
de dança, algo que não é mais tão comum 
nas adaptações atuais. Entre as músicas, 
destacamos ‘Maria’, solo de Tony logo após 
conhecer sua amada, e ‘America’, interpretada 
pelos Jets em uma discussão sobre os pontos 
positivos e negativos de ser um imigrante nos 
Estados Unidos. Em ambos os números, as 
direções de arte e fotografia são precisas a 
ponto de elevar a qualidade da performance 
dos artistas envolvidos, e das canções de 
Leonard Bernstein e Stephen Sondheim.”

Erik Davis, do site especializado em cinema 
Fandango, disse que “Amor, Sublime Amor”', 
de Steven Spielberg, é um triunfo! “É lindo e 
brilhantemente fotografado – uma verdadeira 
carta de amor para Nova York, com um elenco 
incrível que realmente redefiniu esta história 
clássica para uma nova geração.” Além disso, 
destacou a performance de Rachel Zegler e 
Ariana DeBose.  

Fico Cangiano, integrante do site agregador 
de críticas Rotten Tomatoes, destacou 
o respeito com que o filme respeitou as 
comunidades latinas. “‘Amor, Sublime Amor’ 
de Steven Spielberg é impressionante. Seu 
primeiro musical é, sem dúvida, superior ao 
filme de 1961. A cinematografia, música e 
dança são incríveis e, o mais importante, trata 
a comunidade porto-riquenha e latina com o 
respeito que eles merecem.”

“Amor, Sublime Amor” estreia hoje nos 
cinemas e a classificação indicativa é de 14 anos.



Lamento muito noticiar, o Hotel Maksoud Plaza, que já foi local 
de tantos encontros e de muitas alegrias dos amigos sul-mato-
-grossenses desde sua inauguração a 1979, despede-se. Estão 
encerrando a história do primeiro cinco estrelas de São Paulo, 
construído por um aquidauanense, o saudoso Henry Maksoud. 
Sua primeira empresa foi a Hidroservice, especializada em en-
genharia e projetos, responsável pela construção do aeroporto do 
Galeão (RJ). Ao montar o melhor hotel da época em São Paulo, 
recebeu, ao longo de sua vida, mais de três milhões de hóspedes, 
entre eles, celebridades internacionais como Margaret Thatcher, 
os Rolling Stones e Ray Charles.   
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NA LEMBRANÇA        

MILAGRE         

CAMINHANDO         

RELACIONAMENTO   

RECUPERAÇÃO     

DELÍCIAS DO MAR 

URNAS   

MERECIDO  ENCERRADO    

SÓ RINDO…     

Enquanto certos namorados programam a oficialização do noivado 
para o fim do ano, um certo casal, dos mais conhecidos, reservou a data 
para anunciar a separação. O assunto vai dar o que falar.   

Para alegria dos familiares e dos muitos fãs que tem, a cantora 
Delinha, 84, nossa Dama do Rasqueado, encontra-se em plena recupe-
ração do acidente doméstico que sofreu. A queda foi grande, mas a fé e 
o rápido atendimento fizeram com que passasse pela fase mais difícil. 
Já se locomove bem e agora é só uma questão de tempo.   

Há 44 anos, o País perdeu Clarice Lispector, que morreu na véspera 
de comemorar 57 anos. Nascida na cidade de Chechelnyk, na Ucrânia, 
mudou-se para o Brasil aos dois anos. No Rio de Janeiro, começou sua 
carreira de romancista a 1943, trazendo, em seus textos, uma visão pes-
soal e existencialista do dilema humano, como mostra esta frase: “Minha 
força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem 
de grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite”.   

Bastante interessante este novo Refis que será lançado pelo governo 
do Estado. No ICMS, quem pagar à vista terá redução de 80% das multas 
e juros. Quem parcelar, poderá pagar em 60 vezes. Fizeram também 
perdão de débitos passados para motociclistas com débitos até 30 de 
setembro de 2018, desde que paguem o IPVA de 2021, e pequenos em-
presários que devem ICMS na quantia de até dois mil reais.   

Para os que temiam prisão em segunda instância aprovada nas comis-
sões da Câmara dos Deputados, a boa notícia é que em fevereiro, sendo 
definitivamente aprovada pelo Congresso, só valerá para processos 
futuros. Os já condenados continuam livres, leves e soltos. Mas que os 
tribunais de Justiça dos Estados passarão a ter forças, disto ninguém 
mais duvida. 

*Textos, notas e fotos publicados nesta página são de responsabilidade do colunista.

*Colaborou com a coluna Edson Moraes.
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Quem for a Coxim e desejar um jantar saboroso, com 

pratos mediterrâneos que vão do camarão à lagosta gre-
lhada, do polvo à lagareiro à gastronomia local, como pi-
canha premium e a famosa costelinha de pacu, não perderá 
a viagem. Conheça o restaurante Ahau, recém-inaugurado 
pelo jovem Eduardo Feitosa, às margens do rio Taquari. Lá 
tem cada drink de encher os olhos!  

O novo secretário de políticas do governo, Marco Aurélio Santullo, 
com a ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (DEM) e o 
governador Reinaldo Azambuja (PSDB).   

A senadora Simone Tebet (MDB) e o marido, secretário de 
governo, Eduardo Rocha (MDB).  

 Os deputados estaduais Lídio Lopes (Patriota) e Herculano 
Borges (Solidariedade).   

O presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, e o 
reitor da UFMS, Marcelo Turine.   

O novo secretário Marco Aurélio Santullo e a esposa, Tábatha 
Fiorini Santullo.   

O prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), e o empresário 
Carlos Naegele.   

Daniele e o marido, advogado, Ramez Nassar Tebet.  

42 ANOS DEPOIS…    

Muito prestigiada por empresários, políticos, 
amigos e jornalistas a solenidade de posse, re-
alizada na sexta-feira (03), na Governadoria, do 
competente Marco Aurélio Santullo, assumindo 
a secretaria especial do Escritório de Assuntos 
Estratégicos com os Municípios da Casa Civil. Ele 
deixou o cargo de diretor da Agência Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural, a Anater, 
em Brasília, onde atuava com a ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina Corrêa da Costa Dias, para aqui fomentar 
os relacionamentos do governo com prefeitos, 
vereadores e lideranças políticas. Na mesma sole-
nidade, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) também deu posse ao novo secretário de Estado de 
Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Rocha (MDB), que deixou a Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso do Sul para tornar-se secretário de Governo. Confira alguns flashes…   

POSSE DUPLAPOSSE DUPLA

Depois do anúncio das candidaturas ao Senado da ministra da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Corrêa da Costa 
Dias (DEM), e do juiz federal aposentado Odilon de Oliveira (PSD), 
o publicitário e escritor Henrique Medeiros anuncia que também vai 
entrar na disputa. Ele já vem conversando com alguns partidos e seu 
projeto parece estar bem encaminhado.   

 Foi aprovado pela Assembleia Legislativa de MS 
o projeto de Lei que cria dois cargos de Defensor 
Público de Segunda Instância e novos cargos 
para a Defensoria Pública, que passará a ter 37 
defensores. Merecido, porque o trabalho desses 
advogados do povo vale nosso reconhecimento. 
São melhores que muitos advogados particulares. 

Evite julgar as pessoas porque raramente sa-
bemos de tudo, afinal, só tem uma história completa 
que você conhece, a sua!   

A piadinha que vem surgindo sobre os “Sérgios” precisa ser escla-
recida, de qual Sérgio está falando, Sérgio Moro ou Sérgio Malandro?    

O MPF reconheceu a prescrição do caso do tríplex 
atribuído a Lula (PT-SP) e opinou pelo arquiva-
mento da denúncia.     

PENSAMENTO DO DIA   
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LiteraturaBalanço

‘João da Moto’ tem 
trajetória contada em 
livro lançado hoje à noite

Setor cultural do Estado teve 
queda de 1,4% em uma década
Segundo IBGE, 
houve aumento 
no número de 
trabalhadores 
informais na 
cultura de MS

Valentin Manieri

 Para participar deste espaço, envie sua poesia (até 30 versos), ou um texto com até 2.200 caracteres, sobre assuntos 
que estiverem ligados à literatura, à poesia, à cultura, a políticas culturais, e à educação –sem envolvimento ou conotação 
político-partidária ou religiosa. Enviem pelo e-mail literatura.delasnievedaspet@gmail.com

Páginas em branco me desafiam.
Transformam meus pensamentos.
Não resolve pensar o que penso.
Tu me olhas com teu olhar de fogo.
Labaredas fulguram nas feições que modifico.
Mãos que me afagam,
Boca que me beija,
Me afogam na paixão.
A ilusão doentia não me liberta.
E, me prendo na solidão,
De descompassados passos
De caminhante errante.
Digo coisas que não sinto.
Sinto coisas que não digo.
Me quebro em mil pedras,
Na arredia cerca do meu interior.

01.2.2021

Era inverno, e as formigas
Trabalhavam sem parar
Eram tantos grãos de milho
Para secar e guardar!
Elas tinham trabalhado
Durante todo o verão
Coletando alimentos
Para esta fria estação!
Uma cigarra chegou
E vendo os grãos espalhados
Viu que ali, os seus pro-
blemas
Seriam solucionados!

Estou faminta e preciso
De um pouco de comida.
Se voces me ajudarem,
Ficarei agradecida!
Mesmo contra o seu cos-
tume,
As formigas operosas,
Pararam de trabalhar,
E perguntaram, curiosas:
Por que você, no verão
Não coletou alimento
Para ter o que comer
Nesse inverno friorento?

A cigarra não mentiu:
Passei o verão cantando!
O tempo estava tão lindo
Nem ví o inverno chegando!
As formigas responderam:
O verão todo a cantar?
Pois dance agora no in-
verno!
E já foram trabalhar! 
Moral da História do Esopo:
Quem tem valor aparece,
“E o preguiçoso só colhe
Aquilo que ele merece!”

Senhor, fazei com que eu aceite
minha pobreza tal como sempre foi.
Que não sinta o que não tenho.
Não lamente o que podia ter
e se perdeu por caminhos errados
e nunca mais voltou.
Dai, Senhor, que minha humildade
seja como a chuva desejada
caindo mansa,
longa noite escura
numa terra sedenta
e num telhado velho.
Que eu possa agradecer a Vós,
minha cama estreita,
minhas coisinhas pobres,
minha casa de chão,
pedras e tábuas remontadas.
E ter sempre um feixe de lenha
debaixo do meu fogão de taipa,
e acender, eu mesma,
o fogo alegre da minha casa
na manhã de um novo dia que começa

Quando nasci um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta, anunciou:
vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,
sem precisar mentir.
Não tão feia que não possa casar,
acho o Rio de Janeiro uma beleza e
ora sim, ora não, creio em parto sem dor.
Mas, o que sinto escrevo. Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos
— dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade de alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida, é maldição pra 
homem.
 Mulher é desdobrável. Eu sou.

São duas flores unidas
São duas rosas nascidas
Talvez do mesmo arrebol,
Vivendo,no mesmo galho,
Da mesma gota de orvalho,
Do mesmo raio de sol.

Unidas, bem como as penas
das duas asas pequenas

Quando os olhos querem expressar
um sentimento tão profundo quanto 
a missão de enxergar
e de ver as belezas da vida
eles fazem por meio das lágrimas.
E assim são manifestadas as forças 
que possam levar
o seu sentimento mais sublime.
E os olhos, a lágrima excretar.
As lágrimas, quando dos olhos saem
podem ser em sinal de alegria
mas podem ser em sinal de tristeza.
Ao ouvir uma música
que vai no fundo d'alma
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Delasnieve Daspet

A participação do setor 
cultural em Mato Grosso do 
Sul apresentou uma queda de 
1,4% em dez anos, ficando 
abaixo na média nacional, é o 
que apontam os dados divul-
gados nessa quarta-feira pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). Em 
2019, por exemplo, no Estado 
eram 3.669 unidades locais 
que representaram 5,0% do 
total de unidades locais do 
CEMPRE (Cadastro Central 
de Empresas) com 10º menor 
percentual entre as unidades 
da Federação. Contudo, o des-
taque está em que Mato Grosso 
do Sul, que apresentava uma 
participação do setor de 6,4% 
em 2009, foi para 5,0% em 2019. 

“A cultura já vem sofrendo 
muito desde antes da pan-
demia da COVID-19, que se 
agravou de forma significativa 
o setor. A questão que mais 
pega é que tanto o Estado 
quanto o município não tinham 
indicadores sobre os traba-
lhadores da cultura, e assim, 
como se criam políticas de 
fomento, se não tem dados bá-
sicos para isso?”, questiona a 

artista e presidente do Fórum 
Municipal de Cultua de Campo 
Grande, Franciella Cavalheri.

Ainda segundo Franciella, 
o cenário apresentou uma leve 
melhora quando a Lei Aldir 
Blanc passou a vigorar na-
cionalmente, e a cobrar dos 
estados e municípios números 
corretos sobre o setor da cul-
tura. “Neste período as duas 
esferas tiverem que correr 
atrás para passar os valores 
sem erros e por esse lado, 
com a obrigação, houve uma 
melhora, mas, já vínhamos 
de uma defasagem de política 
cultural importante, o que difi-
culta a estruturação do setor.”

Ela acrescenta ainda que 
mesmo com a lei, as ações 
tanto na esfera estadual 
quanto municipal ainda cami-
nham para tentar reajustar 
o setor, lançando editais. “E, 
apesar de tudo isso, viemos 

sofrendo tanto impacto econô-
mico quanto a falta do que é 
básico nas políticas”, completa.

Aumento da informalidade
Os dados da pesquisa di-

vulgada pelo IBGE apontam 
também uma mudança estru-
tural ao longo da década, entre 
capitais e não capitais, do perfil 
da mão de obra do setor cul-
tural. Em 2009, 64% do pessoal 
ocupado assalariado estava 
na capital Campo Grande, em 
2019, reduziu-se para 57,7%. 

Com isso, a cena cultural 
de Mato Grosso do Sul apre-
sentou uma queda no número 
de trabalhadores formais, ala-
vancando a informalidade do 
setor. No Estado, o setor cul-
tural teve um total de 53 mil 
pessoas ocupadas em 2020, 
queda de 10,2% se comparado 
a 2019, quando 59 mil pessoas 
estavam formalizadas. 

“Se falarmos de orçamento, 
nas duas esferas é uma ba-
gunça. Nunca se sabe quanto 
é destinado para o fomento, e 
a entrega final é irrisória. Paga 
a máquina, estrutura predial, 
internet, computadores, funcio-
nário, a entrega orçamentária é 
muito maior. Quando chega ao 
‘produto final’, que são para os 
artistas, os valores não chegam 
a 5% do programado para o 
setor”, explica Franciella. 

A artista conta também 
sobre as dificuldades que os 
trabalhadores encontram 
para trabalhar com o pouco 
incentivo e fomento à cultura 
estadual. “Conheço artistas 
que estão inadimplentes, que 
precisaram abrir MEI e até 
quem está trabalhando fora 
do setor para conseguir se 
manter. O que já era difícil na 
pandemia, passou a ser pior 
ainda”, completa. 

Folhapress

A escritora Lenilde Ramos 
e João Carlos Estevão de An-
drade lançam o livro “João da 
Moto – a vida não impõe limites” 
hoje, às 19h30, no Sesc Cultura 
da Capital. A obra biográfica 
retrata a história nada conven-
cional de João com paralisia 
cerebral. Parte do valor arre-
cadado com a venda do livro 
será destinado à Pestalozzi 
de Campo Grande. O evento 
é aberto ao público e contará 
com atrações musicais.

“Escrever a história do João 
Carlos de Andrade foi um dos 
maiores desafios de minha 
vida. Quem sabe se eu tivesse 
de fazer isso uns 20, 30 anos 
atrás não estaria madura o 
suficiente pra encarar essa 
tarefa. Penso que de ambos 
os lados, porque agora o João 
também estava pronto para 
contar sua história. E que his-
tória”, explica Lenilde Ramos.

Sobre a obra
 “João da Moto” é um ícone 

conhecido pela sua trajetória 
de quebra de padrões na luta 
para exercer sua liberdade de 
viver com paralisia cerebral. 
João Carlos e Lenilde Ramos, 
amigos há 40 anos, se uniram 
neste projeto com a missão 
de desmistificar a pessoa que 
a sociedade ainda insiste em 
chamar de “deficiente”.

Além da história inspira-
dora de João, marcada por 
uma capacidade intelectual 
que gerou muita luta, incon-
formismo e busca de reali-
zação pessoal, a obra resgata 

uma parte da história de Mato 
Grosso do Sul, por meio das 
raízes familiares de João – 
desde seu avô materno, um dos 
primeiros e grandes industri-
ários da Capital, como figuras 
que foram imortalizadas, a 
exemplo de sua avó Rita Vieira.

Em um dos trechos do livro, 
João fala sobre a capacidade 
de realização muitas vezes 
negada às pessoas com de-
ficiência: “Para crescer e se 
aprimorar, você tem de partir 
de uma fantasia. Platão disse 
que tudo o que existe no mundo 
material começa de uma ideia. 
Quando pequeno, eu brincava 
de pensar, mas as pessoas 
é que idealizavam as coisas 
para mim. O que eu pensava 
ficava dentro da minha cabeça. 
Mas, com 15 anos, aprendi a 
caminhar e aquilo para mim 
foi uma surpresa. Meu pensa-
mento mudou e aprendi que 
podia fazer”.

SERVIÇO: O lançamento do livro 
acontece hoje, às 19h30 no Sesc 
Cultura – Av. Afonso Pena, 2.270 – 
centro de Campo Grande. 

Divulgação

De um passarinho do céu...
Como um casal de rolinhas,
Como a tribo de andorinhas
Da tarde no frouxo véu.

Unidas, bem como os prantos,
Que em parelha descem tantos
Das profundezas do olhar...
Como o suspiro e o desgosto,

Como as covinhas do rosto,
Como as estrelas do mar.
Unidas... Ai quem pudera
Numa eterna primavera
Viver, qual vive esta flor.
Juntar as rosas da vida
Na rama verde e florida,
Na verde rama do amor!

o coração extrapola a sua capacidade de dar vida
o cérebro ordena e as lágrimas caem.
Tudo em função da lembrança da saudade
da relação das vidas que
em dado momento,  se cruzaram
se enlevarem no fantástico motivo da felicidade.
Um pouco mais forte que a lembrança
é a conexão dos olhos
a turbulência do coração
a inimaginibilidade do cérebro.
O poder da lágrima é extraordinário
magnífico: umedece os olhos
a face e o coração.
Mais que isto, umedece a alma.

Transborda a alma.
Manifesta o mais sublime dos sentimentos: a gra-
tidão.
Manifesta o mais terno dos sentimentos: o amor.
A lágrima da felicidade ou da lembrança
ou da saudade é uma só
tem um poder impossível de ser mensurado.
Calculado.
Extravasa os limites da sabedoria,
o amor não precisa disto
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O Sudoku é um tipo de 
desafio lógico com origem
europeia e aprimorado pelos 
EUA e pelo Japão. As regras 
são simples: o jogador deve 
preencher o quadrado maior, 
que está dividido em nove 
grids, com nove lacunas cada 
um, de forma que todos os 
espaços em branco contenham 
números de 1 a 9. Os 
algarismo não podem se 
repetir na mesma coluna, 
linha ou grid.

CruzadasSudoku

Resultado da edição de 08/12

PassatempoPassatempo

 Peixes
de 20/2 a 20/3

 Aquário
de 21/1 a 19/2

 Capricórnio
de 22/12 a 20/1

 Sagitário
de 22/11 a 21/12

 Escorpião
de 23/10 a 21/11

 Libra
de 23/9 a 22/10  

 Virgem
de 23/8 a 22/9

 Leão
de 22/7 a 22/8

 Câncer
de 21/6 a 21/7

 Gêmeos
de 21/5 a 20/6

 Touro
de 21/4 a 20/5

 Áries
de 21/3 a 20/4

 Touro

 Áries

 Gêmeos

 Câncer

 Leão

 Virgem

 Libra

 Escorpião

 Sagitário

 Aquário

 Capricórnio

 Peixes

Horóscopo

Trabalhar em equipe e trocar ideias com os colegas pode 
ser enriquecedor para você, mas também pode gerar 
conflitos e divergências de opinião. Procure aceitar essas 
diferenças e negociar um meio-termo com serenidade, 
sem discussões. Mais vale manter a amizade, não é? À 
tarde, a Lua na Casa 12 pode incentivá-la a se recolher e 
ficar mais quietinha no seu canto. 

O período da manhã pode ser muito proveitoso para a 
sua carreira. Mercúrio enviará boas vibrações para você 
buscar as mudanças necessárias, seja ao fazer contatos 
em busca de um novo emprego ou para negociar 
melhorias com seus patrões. Para orientação, também, 
consulte o nosso Tarot do Trabalho.Mas Marte recomenda 
mais calma e cautela no convívio com os colegas.

Por mais que queira mostrar garra e iniciativa no trabalho, 
você deve ter cuidado para não parecer afobada demais. 
Procure conversar mais com os colegas, especialmente 
os que têm mais tempo de casa. Mostre disposição para 
aprender, pois isso só vai contribuir para o seu progresso. 
Tenha certeza de que os chefes estarão de olho e, se fizer 
por merecer, pode até pintar uma promoção.

O céu anuncia mudanças no trabalho e você pode ter 
uma boa oportunidade de conversar e propor algumas 
melhorias. Pode sugerir novos jeitos de executar as 
tarefas para agilizar o serviço, ou negociar alguns 
benefícios com os chefes. Você ainda pode iniciar um 
curso à tarde: aprenda tudo que puder. Isso quer dizer 
que tudo está perfeito sem defeitos? Não, bebê.

O trabalho em equipe ou sociedade vai exigir mais 
paciência e jogo de cintura no período da manhã. As 
opiniões não vão bater e será preciso saber dialogar 
para evitar discussões. E se você trabalha com 
parentes, o conselho a recomendação vem em dobro: 
controle suas reações. À tarde, a Lua na Casa das 
Transformações favorece as mudanças.

Ótimo pique para o trabalho, mas os astros dão um 
conselho bem importante: converse! A presença tensa de 
Marte na Casa 3 costuma causar discussões, e isso não 
levará você a lugar algum. Se bater o estresse, respire 
fundo, tome uma água e retome conversas com calma, 
sem brigar. Quem precisa de uma grana extra pode ter 
boas ideias para faturar com algo feito em casa.

Controlar os gastos será seu maior desafio 
nesta quinta, libriana. Controle a impulsividade, 
principalmente diante de vitrines e coisas bonitas: 
pode se empolgar e comprar um monte de coisas 
supérfluas que nem vai usar depois. No trabalho, vai 
contagiar os colegas com seu alto-astral e pode dar 
ótimas ideias para facilitar o serviço. 

Por mais que ame e se preocupe com a família, você 
deve ter cuidado para não ser controladora demais 
com os parentes, pois isso pode sufocar e causar 
brigas. Converse mais em casa e tente compreender 
melhor as opiniões e decisões de cada um. Pode 
ganhar uma grana com produtos caseiros ou com um 
serviço que você faz muito bem. 

Procure ficar longe de fofocas e pessoas pessimistas ou 
mentirosas, pois isso só trará aborrecimentos. Converse, 
sim, mas com pessoas de alto-astral e que tenham 
boas ideias e propostas para compartilhar. A sintonia 
com a família também deve aumentar a partir da hora 
do almoço. No trabalho, você pode se destacar pela 
experiência que tem em alguma tarefa importante.

Os astros recomendam que você cuide bem do seu 
dinheiro no período da manhã. Se você está preocupada 
com uma dívida, pode tentar renegociar valores e prazos 
— converse e faça acordos. Só não convém contar com 
amigos ou buscar empréstimos, pois isso só vai enrolar 
ainda mais a situação. Mas esse rolê todo não atrapalha 
as suas habilidades; você terá muita criatividade.

Marte vai deixar você ambiciosa e um tanto autoritária. 
Se não tiver cuidado, pode bater de frente com chefes 
e parentes, o que só vai causar brigas e discussões. 
Procure manter a calma e resolver as diferenças com 
jeitinho. Se estiver irritada, saia de perto e dê um tempo 
para o sangue esfriar. O astral será mais leve à tarde e o 
trabalho em equipe deve fluir superbem.

 A Lua na Casa 12 recomenda que você procure 
um canto tranquilo para cumprir suas tarefas hoje, 
principalmente no período da manhã, quando vai precisar 
de mais silêncio para se concentrar nas tarefas ou nos 
estudos. Pode ter alguma dificuldade para aprender algo, 
mas não adianta se irritar — seja paciente e persistente. 
À tarde, a Lua em Peixes vai realçar seus talentos.

Telinha

O Clone
Globo 15h30

Um Lugar ao Sol
Globo 20h30

Carinha de Anjo
SBT 19h30

Malhação “Sonhos”
Globo 16h45

Quanto Mais Vida Melhor
Globo 18h30

Nos Tempos do Imperador
Globo 17h30

Osvaldo leva Neném e a família para o hospital. 
Cabeça e Dênis provocam Tigrão, e Guilherme 
defende o filho. Nedda faz as pazes com Osvaldo. 
Joana desconfia do comportamento de Guilherme 
ao falar sobre seu projeto com Rose. Roni conhece 
Cora. Rose fala com uma mãe sobre o projeto que 
vão criar na clínica para crianças. Paula discute 
com Ingrid. Tina e Soraia se desentendem na sala 
de aula e são suspensas do time de futebol. Rose 
pensa em Neném. Tina se aconselha com o pai 
sobre Tigrão. Osvaldo consegue um teste para 
Neném, e Nedda se preocupa com a lesão do filho.

Leônidas busca uma saída pelos fundos. Yvete 
vai atrás e tem um acesso de riso ao saber que 
ele vai se casar com Cinira, mas acaba chorando. 
Leônidas mente para Cinira, dizendo que ela foi 
namorada de Lobato. Mohamed, Latiffa e os filhos 
vão à praia e todos olham. Ali teme a maledicência 
por Nazira estar em sua casa. Ela recebe-o toda 
sensual e ele dá meia-volta. Maysa ouve Lucas 
falando com uma mulher no telefone. Xande 
desafia Vitor Belfort para uma luta de abu-dabi. 
Mohamed e Said se abraçam emocionados Amim 
vende papelão para Raposão e Ligeirinho.

A Madre assegura a Louzada que Pilar não 
será substituída. Gastão e Augusto rendem um 
soldado paraguaio que observava a comitiva de 
Pedro. Nélio e Dolores planejam agir contra To-
nico. Vitória acredita que deve fechar o cassino, 
mas Quinzinho se recusa. Zayla provoca Guebo 
e Justina ao vê-los juntos. Justina alerta Zayla 
sobre Tonico. Pedro decide ajudar o soldado 
paraguaio. Nino descobre que Samuel tinha uma 
irmã. Luísa passa mal nos braços de Pilar. Pilar 
afirma que Luísa está com cólera, mas que irá se 
recuperar. Bernardinho se recusa a perdoar Lota.

Gael e Duca iniciam sua busca por Cobra e 
Jade, sem saber que Pedro e Karina estão es-
condidos na mala do carro. Heideguer oferece 
mais dinheiro a Juvenal para encontrar os 
jovens. Haroldo incentiva Jade a usar os per-
tences de sua falecida esposa. Gael surpreende 
Karina e Pedro em seu carro. René e Dandara 
contam para Delma que Pedro foi com Karina 
atrás de Cobra. Heideguer pede que Henrique 
deixe tudo preparado para o caso de precisar 
fugir do país. Cobra afirma que ama Jade e 
pensa em casar com a moça. 

Silvana passa um perfume muito forte. Cris-
tóvão tem uma crise de alergia ao se aproximar 
dela. Fabiana e Cecília ajudam Fátima a fazer 
a faxina em sua casa. Cecília fica o tempo todo 
pensativa e cabisbaixa. Verônica leva Cristóvão 
a um hospital. Flávio diz a sua mãe que está 
devendo muito dinheiro. Haydee se propõe a 
ajudar. Gustavo chega e Silvana diz que Cris-
tóvão foi ao hospital porque passou mal com o 
ar condicionado. Dr. André medica Cristóvão, 
que fica melhor. Dulce vai à casa de Emílio e 
eles brincam de super-herói. 

Lara tenta pegar o celular de Túlio e acaba 
expulsa do estádio. Túlio vai atrás de Lara, que 
conta que foi noiva de Christian. Túlio afirma 
a Ruth que vai desmascarar Christian/Renato. 
Paco reconhece Nicole no estúdio de dublagem e 
faz elogios à atuação dela no teatro. Bárbara fica 
surpresa ao ver Cecília chegar para o aniversário 
de Santiago. Noca pede demissão do restaurante. 
Túlio diz a Ruth que acha que Christian/Renato 
sabe que eles estiveram em Goiânia. Túlio e Ruth 
conseguem as imagens da câmera do prédio onde 
Renato aparece ao lado do irmão. 

Novelas Novelas Novelas 

Reynaldo Gianecchini emprestou sua voz ao 
coelho sabichão Lauro. Já Gabriel Leone é Paixão, 
o peixe apaixonado; enquanto José Loreto faz 
Dalton, o cavalo destemido; e Mateus Solano 
interpreta Felício, o macaco astuto. Eles e outros 
atores dublaram as vozes dos personagens do 
espetáculo infantil “Bichos Dançantes”, da Focus 
Cia. de Dança, que terá uma única apresentação, 
no dia 19, às 16h, no Theatro Municipal do Rio.

Reynaldo Gianecchini dubla 
voz de ‘coelho sabichão’ 
em espetáculo infantil

Gil do Vigor mostra sua rotina 
na Califórnia em documentário

Depois de Karol Conká e Juliette Freire, agora é a 
vez de mais um participante do “BBB 21” ganhar um 
documentário sobre sua trajetória no Globoplay. A 
plataforma estreia hoje, “Gil na Califórnia”, que mostra a 
rotina de Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, na Califórnia, 
onde o economista cursa seu Ph.D. “A equipe do 
documentário foi maravilhosa. Foi muito legal ter alguém 
o tempo inteiro me acompanhando, gravando. Foi uma 
experiência incrível. De alguma forma, matei um pouco 
a saudade do ‘BBB’”, diz Gil, sobre a série com direção-
geral de Patricia Carvalho e direção de Patricia Cupello.

‘Quanto Mais Vida, Melhor’: Flávia tenta seduzir 
miliciano e acaba sendo atingida por tiro 

Flávia (Valentina Herszage) passará por mais apuros e levará um tiro, em “Quanto 
Mais Vida, Melhor”. No capítulo da próxima segunda-feira, dia 13, a dançarina vai até 
um motel para seduzir o miliciano Conrado (Alex Nader) a mando de Cora (Valentina 
Bandeira). Para pegar o dinheiro que está com o bandido, a dançaria precisa botar um 
remédio na bebida dele. Mas Flávia se atrapalha na hora de dopar o homem e entra em 
pânico quando o miliciano percebe a tentativa de golpe. Os gêmeos Leco (André Silberg) 
e Neco (Carlos Silberg), que estão escondidos na suíte ao lado, trocam tiros com o 
miliciano, e a dançarina acaba sendo atingida. Ela pede socorro a Neném (Vladimir 
Brichta) e Paula (Giovanna Antonelli), e é levada para o hospital, onde recebe os 
cuidados de Guilherme (Mateus Solano).
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CLASSIFICADOS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COMO VOCÊ NUNCA VIU. ANUNCIE AQUI. TEL: 3345.9000

RECEBEU SEU JORNAL? Se você, assinante, não recebeu seu jornal até as 8 horas, favor entrar em contato com o setor de circulação do 
jornal O Estado até as 10 horas, para que possamos repor a entrega: 3345-9002

ED DONA NETA – 
CENTRO

L039A - AV Afonso Pena 
– 142,03m² - Sala, 3 Dor-
mitórios Sendo Um Apar-
tamento/Ae E Dois Quartos 
(um C/Ae), Banheiro, Co-
zinha/Ae, Área De Serviço, 
Quarto Empregado, Banhei-
ro De Serviço LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

L154 – Av Mato Grosso, 
1290 A91 – 137,14m² – 
sala/sacada, apt/ae, 2Q (1/
AE), BH/ae, coz/ae, AS/ae, 
BE, gar.          LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

RES NOVA BÉLGICA - 
TIRADENTES 

L259 - AV Mq De Pombal, 
2005  – 52,73m² - Sala, 2 
Quarto, Banheiro, Cozinha, 
Área De Serviço, Garagem, 
Quadra Poliesportiva LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131

ED SAINT PAUL 
L178 - RUA Amazonas, 810 
-  Localização Privilegia-
da. Possui Ampla Sala De 
Estar, Uma Suite E 2 Quar-
tos (todos Com Armário), 
Banheiro Social, Cozinha 
Planejada, Área De Serviço 
C/ Armário, Garagem C/ Ex-
celente Localização.   LORI-
DANI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131

ALUGA-SE APARTA-
MENTO

No Residencial Flamingos, 
com 2 quartos, sala amplia-
da, vidro fumê , banheiro, 
cozinha, ap. todo reformado 
e garagem para 02 carros . 
Valor R$ 1.300, com água, 
luz, IPTU e condomínio in-
cluso. Sem fiador. F: (67) 
98413-3677

APARTAMENTO ALUGO
Aluguel de apto: 3 quartos, 
sendo 1 suíte c/ sacada. 
Corredor, cômodos gran-
des. Sala de 2 ambientes, 
Cozinha de 2 de 2 ambien-
tes. Dispensa e área de 
serviço. 1 vaga de estacio-
namento. Em Condomínio 
Fechado. Valor do Aluguel 
R$ 800,00. Incluso IPTU 
e condomínio. Residencial 
nova esperança. (TIJUCA)  
Falar (67) 99972-9158

CEL ANTONINO 
L705 – R Rogélio Casal 
Caminha, 880 – 52,24m² - 
T320m² -  sala, 2 Qts, BH 
c/ae, cozinha c/ae, AS, gar 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

AMAMBAÍ - FRENTE 
ARARAS

L046 - AV Duque de caxias, 
154. sala de estar/jantar, 3 
quartos, 2 banheiros, copa/
cozinha, dependência para 
empregado (quarto e ba-
nheiro), garagem.  LORIDA-
NI MARTINS CRECI 1851 
-  3321-9131 

GUANANDY II (SALÃO 
COM + CASA)

L520– R. Simplício Masca-
renhas, 190 –AC 88,19m 
–AT 360,00  – Possui salão 
comercial c/ bh, e casa 
com sala, suite e  dois 
Quartos, BH, cozinha, AS, 
quintal, garagem. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131   

S. FRANCISCO    
L030 - – R Julio Dittmar, 
437 C1 – AC:70,40m² - 
T182,25² - sala/coz, Quar-
to, BH social ,  AS, varan-
da,  gar, quintal LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

CHAPADÃO DO SUL
L714 -  Av Trinta e três, 
239 – Centro – 99,90m² - 
T156,17m²  – sala de estar 
e jantar, cozinha, aparta-
mento (quarto c/ bh), 2 
quartos, banheiro social, 
área de serviço, churras-
queira, garagem 2 vagas. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

NOVA LIMA
L588 - R Silverio faus-
tino, 1160 - ac:164,78 
- at:360m² - ampla sala 
de estar,  sala de jantar c/ 
balcão, uma suite e dois 
quartos, banheiro social, 
cozinha/ae pia, área de ser-
viço coberta, amplo quin-
tal, garagem. edícula com 
sala/cozinha, dois quartos, 
banheiro social, área de 
serviço externa. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

CHAPADÃO DO SUL – 
CENTRO

L709 - Av Trinta e três, 229 
- 105,52M² - T164,23M² 
- sala, apto, 2Q, BH, coz, 
AS, CQ, gar LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

VILA ALBA                
L047A – R Silveira Mar-
tins, 14 – 219,44m² – sala, 
2Qts, BH, coz, AS, DE, BE, 
edícula, garagem LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

MONTE CASTELO 
L527 - Casa em condomí-
nio fechado com sala, 2 
Quartos, Banheiro social, 
cozinha, área de serviço, 
estacionamento. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

AMAMBAI       
L043 – Av Dq de Caxias, 
160 térreo – 165,07m² 
– sala, apto, 2Qts, BH, 
copa, cozinha, AS, BE, va-
randa, garagem LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

GIOCONDO ORSI
L445 - R GENEBRA, 126 
- AC:184,65 - AT:369,62 
- Sala estar, sala jantar, la-
vabo, uma suite/ae e dois 
quartos (um com ae), ba-
nheiro social, cozinha/ae, 
área de serviço, dependên-
cia para empregado (quarto 
e banheiro), churrasqueira, 
duas varandas, ampla ga-
ragem, cerca eletrica. em 
frente à praça. LORIDANI 
MARTINS CRECI 1851 -  
3321-9131  

CEL ANTONINO
L703 – R Rogélio Casal Ca-
minha, 870 – AC:52,24m² 
- AT320m² - sala, 2 Qts, BH 
c/ae, cozinha c/ae sob pia, 
AS, 2 garagem LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131  

MONTE CASTELO 

 L584 – RFranjinha, 423 – 
Resid. Figueira Ii – 63,05m² 
– T189,94 – Sala Estar, Co-
zinha C/Ae Sob Pia, Apto, 
2qts, Bh, As, Churrasq, 
2 Vagas Estac LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131   

STO AMARO 
L420 – R Betânia, 265 – 
85,18m² - sala, 2Q, BH, 
coz, AS, varanda, garagem. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

CENTRO 
L027 - R Pedro Celestino, 
1104 – Sub Esquina Av 
Afonso Pena -  1.762,50m2 
– Predio Comercial Com 
Cinco Pavimentos. Ampla 
Garagem Privativa. LORI-
DANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

AMAMBAI  
L039C – Av Madri, 11 
loja 02 – 47,85m² – sala, 
copa, banheiro. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

AMAMBAÍ 
L345 - R Barão Do Rio 
Branco – 26,43m² - Sala, 
C/ Banheiro LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

CENTRO - PRÓX AFON-
SO PENA  

L310 - R 13 DE MAIO, Entre 
Afonso Pena E Barão Do 
Rio Branco – 207m²-  Sa-
lão Principal , 6 Salas C/ 
Divisórias,  2 Bh, Ar Con-
dicionado, Copa. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

CENTRO (PRÓX AV 
MATO GROSSO)

L506 -   R 13 de junho, 
1431  – 87,60m² - T180m²  
– 6 salas, 2BH, coz, AS, de-
pósito.  Esquina. Com infra 
estrutura para Pet Shop LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

RES PQ ITÁLIA – V 
ROSA PIRES

INVESTIMENTO: Com Ren-
da De Aluguel. Residencial 
Com Elevador. Excelente 
Localização. Av Fernan-
do C Costa Próximo Univ 
Anhanguera. Ampla Sala De 
Estar/Jantar Com Sacada, 
Três Dormitórios Sendo 
Uma Suite Com Armario E 
Sacada, Dois Quartos (um 
C/ Ae),  Bh/Ae, Cozinha/
Ae, Banheiro Serviço, As, 
Gar, Area Lazer Completa. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 - 3321-9131

ED ILHA BELA – CEN-
TRO 

L154 – Av Mato Grosso, 
1290 A91 – 137,14m² – 
sala/sacada, apt/ae, 2Q (1/
AE), BH/ae, coz/ae, AS/ae, 
BE, gar.          LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131 

ED SAINT PAUL 350MIL
Excelente Apartamento Na 
Rua Amazonas. Localiza-
ção Privilegiada. Possui 
Ampla Sala De Estar, Uma 
Suite E 2 Quartos, Todos 
Com Armários, Banheiro 
Social, Cozinha Planejada, 
Área De Serviço C/ Armá-
rio, Garagem C/ Excelente 
Localização. LORIDANI 
MARTINS CRECI 1851 - 
3321-9131 

ED DONA NETA REFOR-
MADO

Sala, 2 quartos (um com 
ae), banheiro social, cozi-
nha, area serviço, depen-
dência para empregado 
(quarto e banheiro), gara-
gem. LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131 

RES MTE CASTELO 
L018 – 78,21m²-  Apar-
tamento Terreo. Sala C/ 
Sacada, 2 Quartos (1 C/ 
Armario), Banheiro Social, 
Cozinha C/ Armarios, Área 
De Serviço, Garagem  LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131

ED DONA NETA ANDAR 
ALTO

Sala, 2 quartos/ae, banhei-
ro social, cozinha/ae, area 
serviço/ae, dependência 
para empregado (quarto e 
banheiro), garagem.LORI-
DANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

ED DONA NETA – 
CENTRO

AV Afonso Pena – 142,03m² 
- Sala, 3 Dormitórios Sendo 
Um Apartamento/Ae E Dois 
Quartos (um C/Ae),  Ba-
nheiro, Cozinha/Ae, Área 
De Serviço, Quarto Empre-
gado, Banheiro De Serviço 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

GUANANDI - 2 CASAS
 Excelente imóvel para in-
vestimento. Duas casas 
construídas no mesmo 
terreno  (frente e fundo) 
at:360m², com entradas 
totalmente individualiza-
das.  Casa frente: possui 
135,89m² com sala, três 
dormitórios sendo uma sui-
te e dois quartos, banheiro 
social, cozinha, área de ser-
viço, banheiro de serviço, 
garagem (uma coberta e 
uma sem cobertura). Casa 
fundo: sala, dois quartos, 
banheiro social, cozinha, 
área de serviço, varanda. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131  

SÃO FRANCISCO - 2 
CASAS

Excelente imóvel para in-
vestimento. duas casas 
construídas no mesmo 
terreno (at: 364,50m²), 
com entradas totalmente 
individualizadas. cada casa 
possui um quarto, sala/
cozinha, banheiro social, 
área de serviço, varanda/
garagem e amplo quintal. 
uma das casas encontra-se 
alugada  (com renda de alu-
guel).LORIDANI MARTINS 
– CRECI 1851 – 3321-9131 

VILA ALBA - ESQUINA
L080 - R Palomar - exce-
lente casa em esquina com 
sala de estar, 3 quartos, 
banheiro social, ampla co-
zinha com jantar (mesmo 
ambiente ext.), Varanda, 
área de serviço e garagem. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131

VILA CELIA AT:660M²
Maravilhoso Sobrado 
Na Rua Alagoas Com 
408,90m2 em Amplo Ter-
reno (660m²). Possui Hall 
Social, Duas Salas de Es-
tar, Sala de Jantar, 6 Dor-
mitórios Sendo 3 Suites/
Ae, 1 Apto/Ae (Qto C/ Bh), 
2 Quartos (Um Com Ae), 
Duas Cozinhas Com Ar-
mários (Interna E Externa), 
Despensa, Área de Serviço, 
Varanda, Churrasqueira, 
Jardim, Amplo Espaço Ex-
terno, Vaga de Garagem e 
Amplo Espaço Para Esta-
cionamento, Portão Eletrô-
nico e Interfone. LORIDANI 
MARTINS – CRECI 1851 – 
3321-9131

TV MORENA - 210MIL
L710 - 88,23M² - Sala De 
Estar/Jantar, Lavabo, Co-
zinha. 2 Quartos, Banheiro 
Social, Cozinha, Área De 
Serviço, Garagem. LORIDA-
NI MARTINS – CRECI 1851 
– 3321-9131 

CHAPADÃO DO SUL
L714 -  Av Trinta e três, 
239 – Centro – 99,90m² - 
T156,17m²  – sala de estar 
e jantar, cozinha, aparta-
mento (quarto c/ bh), 2 
quartos, banheiro social, 
área de serviço, churras-
queira, garagem 2 vagas. 
LORIDANI MARTINS – CRE-
CI 1851 – 3321-9131 

VENDE-SE UMA CASA 
EM ANHANDUI/MS 

Uma casa em Anhandui 
- MS sendo 5 peças , es-
criturada metragem 15x45 
mt. Valor R$ 50.000,00 . 
Informações: 99827-5873. 

NOVA LIMA C/ EDÍCULA
AT:360M² AC: 164,78M². 
Ampla sala de estar,  sala de 
jantar c/ balcão, uma suite 
e dois quartos, banheiro 
social, cozinha/ae pia, área 
de serviço coberta, amplo 
quintal, garagem. Edícula 
com sala/cozinha, dois 
quartos, banheiro social, 
área de serviço externa. LO-
RIDANI MARTINS – CRECI 
1851 – 3321-9131 

VENDE -SE CASA COM 
SALÃO

Na rua Artur Pires Nº 245 
Jardim Los Angeles , área 
construída 350 m² ,2 ter-
reno de 455 metros .Valor 
290 mil . Aceito gado , 
carro, terreno ou  40% em 
dinheiro,  e  o resto a ne-
gociar com proprietário . F: 
99994-2994

B PIONEIROS
Excelente Área No Bairro 
Pioneiros C/ 12.900m². LO-
RIDANI MARTINS - CRECI 
1851 - 3321-9131 

JD DAS REGINAS
390M². 13x30. ASFALTO. 
LORIDANI MARTINS CRECI 
1851 -  3321-9131 

VENDO 4 TERRENOS NO 
ANHANDUÍ

Uma área de 45x60 (cada 
lote 15x45) com escritura 
e IPTU pago. Valor R$ 100 
mil  F: 98174-1862.

VENDE-SE UM TERRE-
NO 12X30

Em excelente localização 
medindo 12x30 , localizada 
no condomínio água limpa, 
pararelo a Av. Tamandaré 
, próximo a UCDB. Aceito 
carro ou gado . PROMO-
ÇÃO Preço de ocasião R$ 
354.990 mil . Entrada + 
parcela/ 9 9231-7249. 
Junior

CENTRO
Salas Comerciais Em Pré-
dio Comercial Com Exce-
lente Localização Na Rua 
Pedro Celestino Sub Esqui-
na Com Av Afonso Pena. 
Dois Andares Disponíveis. 
LORIDANI MARTINS - CRE-
CI 1851 - 3321-9131

B AMAMBAÍ 
 Sala Com Banheiro Na An-
tiga Rodoviária.  LORIDANI 
MARTINS CRECI 1851 - 
3321-9131 

COBALT LTZ 1.8 8V 
FLEX

COBALT LTZ 1.8 8V FLEX 
AUT. 2018 2018 BRAN-
CO 68076 QNV8217 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CAPTIVA SPORT 2.4 
2013 2014 

CAPTIVA SPORT 2.4 2013 
2014 BRANCO 87637 
OOH1314 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COBALT 1.4 LTZ
COBALT 1.4 LTZ 2013 2014 
PRATA 145601 NSD9433 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

CLASSIC LIFE 
CLASSIC LIFE 2009 2009 
PRATA 74850 HTJ1660 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

ONIZ JOY 
Oniz Joy 1.0, completo, cor 
prata, ano 2019/2019, Va-
lor R$ 49.800,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

GM – CHEVROLET
GM Chevrolet, 6000, com 
baú, 199/1995, Vermelha, 
Valor R$ 49.800,00.  Ave-
nida Bandeirantes, 2796, 
(67) 99981-8686/3385-
2674. Email:     mmincaro-
ne@terra.com.br

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 
2017 2018 

SPIN 1.8 LTZ (AUT) 2017 
2018 PRATA 34531 
PZU3149 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

PALIO 1.0 FIRE
PALIO 1.0 FIRE FLEX 4PTS 
2015 2015 PRETO 132214 
QBP5669 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

ARGO 1.0 FIREFLY
ARGO 1.0 FIREFLY FLEX 
DRIVE MANUAL 2018 2019 
CINZA 41717 QPP2722 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

ARGO DRIVE 1.0 6V
ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX 
2019 2020 BRANCO 24607 
QUQ3264 Flex   TECA  
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

DOBLO ESSENCE 1.8 
FLEX 16V 

DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 
16V  7L 2019 2020 PRA-
TA 26123 QUN9797 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CRONOS 1.3 8V
CRONOS 1.3 8V FLEX 2018 
2019 BRANCO 15492 
QAN2268 Flex   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

IDEA ALTRACLIVE
Idea Altraclive 1.4, 
2011/2012, preta, com-
pleta,  valor R$ 28.900,00, 
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:  
mmincarone@terra.com.
br.

GRAND SIENA
Grand Siena essence 1.6 
16v Dualoic, completo, 
2013/2014, prata, valor 
R$ 37.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@terra.
com.br.

 STRADA HARD 
WORKING

Strada Hard Working 1.4 
C.D., 3 portas, comple-
ta 2016/2016, valor R$ 
62.500,00.       Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br.

STRADA HD WK CE E 
2019 2020

STRADA HD WK CE E 2019 
2020 BRANCO 33214 
QUB6434 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

STRADA FREEDOM
Strada Freedom 1.4 C.D., 
2019/2020, Prata, 3 por-
tas, completa, Valor R$ 
77.500,00    Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br.

FIESTA 2013 2014
FIESTA 2013 2014 AZUL 
87878 BSB8612 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ECOSPORT SE 1.6
ECOSPORT SE 1.6 16V 
FLEX 2017 2017 BRAN-
CO 35000 QAE8922 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA SE 1.0 HA C
KA SE 1.0 HA C 2018 2019 
BRANCO 47584 QOZ8615 
Flexa   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

KA SE 1.0 HA C
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
PRATA 40649 QUD7509 
Flex  TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

FOCUS TITANIUM 2.0
FOCUS TITANIUM 2.0 16V 
2015 2016 PRETO 36000 
OOS7335 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze de 
Maio, 3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

KA SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
CINZA 42879 QUE1014 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. Tre-
ze de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS FONE 
3321-4591/ WHATS 99668-
3983

FIESTA 1.5 S
FIESTA 1.5 S 2014 2015 
PRETO 93639 OOL9381 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

FOCUS 1.6 2005 2005
FOCUS 1.6 2005 2005 PRA-
TA 112914 DJO3095 Gaso-
lina TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA + 1.0 SE 12V FLEX
KA + 1.0 SE 12V FLEX 4P 
MANUAL 2019 2020 PRA-
TA 52596 QUA6305 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. Tre-
ze de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS FONE 
3321-4591/ WHATS 99668-
3983

FIESTA 1.0 ROCAM
FIESTA 1.0 ROCAM SE 8V 
FLEX 4P MANUAL 2010 
2010 BRANCO 71634 
HTV1067 Flex   TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo Gran-
de – MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

KA + SE 1.5 MEC. 2016 
2017

KA + SE 1.5 MEC. 2016 
2017 BRANCO 73802 
QAD4607 Flex   TECA AU-
TOMÓVEIS R. Treze de 
Maio, 3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

KA SE AT 1.5 
KA SE AT 1.5 HA C 2019 
2019 PRETO 29035 
QQH4762 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze de 
Maio, 3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983 

FUSION SEL 2.0 
FUSION SEL 2.0 ECOBO. 
16V 248CV AUT. 2018 2018 
BRANCO 47364 QPF9382 
Gasolina   TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

KA SE AT 1.5 HA C
KA SE AT 1.5 HA C 2019 
2019 PRETO 26873 
QQH9165 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze de 
Maio, 3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

FUSION 2.5 2010 2010 
FUSION 2.5 2010 2010 
PRATA 130704 NRF6879 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KA SE 1.0 HA C 
KA SE 1.0 HA C 2019 2020 
PRATA 46465 QUP3274 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

KA 2012 2013 PRETO
KA 2012 2013 PRETO 
80734 NRH9939 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

JEEP 1973
JEEP  1973 VERDE 1035 
HQT6035 Gasolina  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

RANGER XL
Ranger XL 2.2TDCi 2TDCi 
16v C.D., Completa, Manu-
al, 2014/2014, Prata, Valor 
R$ 92.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@terra.
com.br

ECOSPORT XLT 
EcoSport XLT 2.0 16 v. 
2010/2011, Automáti-
ca, completa, valor R$ 
36.500,00.       Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email: mmincarone@terra.
com.br

ECOSPORT XLT FRE-
ESTYLE

EcoSport XLT Freestyle 
1.6, Completa, 2010/2011, 
Preta, Valor R$ 32.800,00.   
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:     
mmincarone@terra.com.br 

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

GOL 1.0L MC4 2019 2020 
PRATA 49090 QQO3I72 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

JETTA HIGHLINE TSI 
2.0 

JETTA HIGHLINE TSI 2.0 
211CV 2014 2014 BRAN-
CO 43079 OOT0112 Gaso-
lina   TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

AMAROK CD 4X4 SE 
2019 2019 

AMAROK CD 4X4 SE 2019 
2019 BRANCO 47692 
QUJ5159 Diesel  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOL 1.0L MC4 2019 
2020

GOL 1.0L MC4 2019 2020 
CINZA 48443 QQO9256 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOL 1.6 POWER 8V 
GOL 1.6 POWER 8V FLEX 
4P MANUAL 2003 2003 
PRETO 137670 AHR2244 
Gasolina    TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

GOL 1.6L MB5 2019 
2020

GOL 1.6L MB5 2019 2020 
CINZA 35226 QQT0206 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

KOMBI STANDARD 1.6
KOMBI STANDARD 1.6 4P 
1995 1996 VERDE 87230 
HQH4736 Gasolina TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

AMAROK 2.0 CD 4X4 S
AMAROK 2.0 CD 4X4 S DIE-
SEL MANUAL 2018 2018 
BRANCO 140000 QAK0463 
Diesel   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983
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GOLF 1.4 TSI HIGHLINE
GOLF 1.4 TSI HIGHLINE 
16V GASOLINA 4P AUTO-
MATICO 2015 2015 BRAN-
CO 86114 QAD1612 Gaso-
lina    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014

GEN JETTA 2.0 CON-
FORTLINE 2014 2014 
BRANCO 84663 FNY2885 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

 FUSCA 1200
FUSCA 1200  1964 BEGE 
88831 BVR1964 Gasolina   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

GOL 1.0 TRACK
GOL 1.0 TRACK 2017 2018 
BRANCO 44350 QAH8515 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

VOYAGE TREND 
Voyage Trend 1.0, Com-
pleto, Ano 2009/201, Cor 
Preta, Valor R$ 28.500,00.  
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email: 
mmincarone@terra.com.br 

VOYAGE TRENDINE
Voyage Trendine 1.6, Com-
pleto, Ano 2016/20217, 
Branca, Valor R$ 
45.500,00.  Avenida Ban-
deirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Flex 14/15 preta R$ 
107.900,00. Telefones 
3358-1300/3043-1305.

HC VEICULOS
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 cinza R$ 
104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Flex 15/16 branca 
R$ 89.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 14/15 
branco R$ 65.900,00. Te-
lefones 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
Volvo XC60 V6 3.0 Gasolina 
11/11 prata R$ 65.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305

HC VEICULOS
L200 Triton Savana MT 
Diesel 14/15 prata R$ 
95.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Outdoor AT 
Diesel 16/17 branca 
R$109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Tucson GLS AT Gasolina 
12/13 preta R$ 37.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
Ranger XLT CD Flex 13/14 
cinza R$ 68.900,00. Tele-
fones 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
vermelho R$ 64.900,00. 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
Pajero Full Hpe Diesel 11/11 
prata R$ 99.900,00. Telefo-
nes 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 16/17 prata 
R$ 124.990,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 14/15 branca 
R$ 99.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x2 automático 11/11 
marrom R$ 49.900,00. Te-
lefones 3358-1300 / 3043-
1305.

HC VEICULOS
L200 Triton Sport GLS 
MT Diesel 16/17 branca 
R$ 109.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

 HC VEICULOS
Outlander 2.0 automá-
tico 15/16 preto R$ 
103.990,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305. 

HC VEICULOS
L200 Triton Hpe Automá-
tica Diesel 15/15 prata 
R$ 104.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

HC VEICULOS
Asx 4x4 automático 13/14 
branco R$ 70.900,00 (top 
de linha com teto solar). 
Telefones 3358-1300 / 
3043-1305.

HC VEICULOS
Pajero Dakar Hpe AT 
Diesel 13/14 prata R$ 
114.900,00. Telefones 
3358-1300 / 3043-1305.

C4 LOUNGE AUTOMA-
TICO THP TEND 2017 

2017
C4 LOUNGE AUTOMATI-
CO THP TEND 2017 2017 
BRANCO 37111 QAH5183 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

X60 1.8 TALENT 16V 
X60 1.8 TALENT 16V 
128CV 5P MEC. 2015 2016 
PRATA 42275 OOU8412 
Gasolina TECA AUTOMÓ-
VEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

CERATO 1.6 EX3 SEDAN
CERATO 1.6 EX3 SEDAN 
16V GASOLINA 4P MA-
NUAL 2008 2008 PRETO 
126849 HTI7984 Gasolina 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

320I 2.0 16V TURBO
BMW 320i 2.0 16V TUR-
BO M SPORT 2014 2015 
BRANCO 110000 OOS0907 
Flex   TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

COMPASS LONGITUDE 
2.0

JEEP COMPASS LONGITU-
DE 2.0 4x4 DIES. 16V AUT 
2019 2020 BRANCO 5460 
EXC4001 Diesel   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

C4L A THP FFLEX
 CITROEN C4L A THP 
FFLEX 2017 2018 BRAN-
CO 10301 KYE7146 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

VENDE-SE 
Vendo centro automotivo 
completo. Aceito carro 
como parte no negócio.  
3029-8172 99937-4063

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6

C3 PICASSO EXCLUSI-
VE 1.6 FLEX 16V 5P. AUT 
2012 2012 PRATA 16176 
NRU1502 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

 IVECO DALLY 70C16
Dally 70C16, com baú, 
2009/2010, cor branca, Va-
lor R$ 78.900,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@terra.
com.br 

AUDI A3 LM 180 CV 
2014 2014 

AUDI A3 LM 180 CV 2014 
2014 BRANCO 73707 
OON6591 Gasolina   TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

RENEGADE LONGITUDE 
1.8 

JEEP RENEGADE LONGITU-
DE 1.8 FLEX AUTOMATICO 
2018 2019 BRANCO 40047 
QPJ2352 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

C3 TENDANCE 1.6 
CITROEN C3 TENDANCE 
1.6 16V FLEX AUT. 2014 
2015 BRANCO 50345 
OON7263 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

C4 CACTUS FEEL 1.6
CITROEN C4 CACTUS FEEL 
1.6 AUT 2018 2019 PRE-
TO 19000 QAM7604 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

X60 1.8 TALENT 16V
 LIFAN X60 1.8 TALENT 16V 
128CV 5P MEC. 2018 2019 
PRATA 19650 FRE0419 Ga-
solina TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983 

208 GRIFFE 1.6 2013 
2014

208 GRIFFE 1.6 2013 2014 
BRANCO 75155 OOL2424 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

308 HATCH ACTIVE 1.6
308 HATCH ACTIVE 1.6 
16V 4P 2014 2014 VERME-
LHO 97464 JCW1986 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

308 ALLURE 
308 Allure 1.6 16v, 
completa, manual, ano 
2016/2016, branca, Valor 
R$ 55.000,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:     mmincarone@
terra.com.br 

307 PRESENCE
307 Presence 2.0 16v, 
Completo, Automático, Teto 
Solar, ano 2009/2010, cor 
preta, Valor R$ 28.500,00.       
Avenida Bandeirantes, 
2796, (67) 99981-
8686/3385-2674. Email:  
mmincarone@terra.com.br

3008 GRIFFE PACK
3008 Griffe Pack 1.6 16 v 
THP, Completa, Teto Pa-
norâmico, 2012/2013, 
cor Branca, Valor R$ 
48.500,00.  Avenida Ban-
deirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:   mmincarone@ter-
ra.com.br

SANDERO STEPWAY 1.6
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V 2012 2013 BRAN-
CO 86434 OAV5299 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

SANDERO AUTH 10 
2019 2019

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 28621 
QQA4974 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

DUSTER OROCH DYNA 
2.0 

DUSTER OROCH Dyna 2.0 
16V Aut 2018 2019 BRAN-
CO 32816 QPF5557 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

DUSTER EXPRESSION 
1.6 

DUSTER EXPRESSION 1.6 
16V 2019 2020 BRAN-
CO 37287 QUE4561 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

SANDERO AUTH 10 
2019 2019 

SANDERO AUTH 10 2019 
2019 BRANCO 44208 
QQA4780 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

SANDERO STEPWAY 1.6 
SANDERO STEPWAY 1.6 
16V HI-FLEX MEC. 2013 
2014 BRANCO 113765 
NSC4749 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

SANDERO STEPWAY 
EXP. 

SANDERO STEPWAY EXP. 
FLEX 1.6 16V 5P 2017 
2018 VERMELHO 32694 
QAJ9830 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 

SANDERO 1.6 EXPRES-
SION 2009 2009 PRATA 
123951 HTG9808 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CG 125I FAN 
CG 125I FAN 2018 2018 
VERMELHO 21941 
QAJ7572 Gasolina  TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FRONTIER SL 4X4 AU-
TOMATICA 2013 2014 

FRONTIER SL 4X4 AUTO-
MATICA 2013 2014 VERDE 
188376 NSD4862 Diesel 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16V 

PAJERO TR4 4X4 2.0 
16v 2011 2011 BRANCO 
121849 NRL3196 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983 

PAJERO TR4 2.0 FLEX 
PAJERO TR4 2.0 FLEX 
16V 4X2 2012 2012 PRE-
TO 113760 OAT1533 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COROLLA XEI 2.0 16V 
COROLLA XEI 2.0 16V 
FLEX AUT. 2017 2018 
PRATA 60366 QAE2885 
Flex TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V

ETIOS 1.5 XLS SEDAN 
16V FLEX 4P MANUAL 
2013 2014 PRATA 112343 
OOH0093 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983 

HILUX CD 4X2 SRV 2.7
HILUX CD 4X2 SRV 2.7 
16v 2015 2015 BRANCO 
131273 OOU8592 FlexTE-
CA AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COROLLA SEDAN XLI 
1.8 

COROLLA SEDAN XLi 1.8 
16v 4P 2009 2009 PRA-
TA 116906 HTF7118 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

ETIOS 1.3 2014 2014
ETIOS 1.3 2014 2014 PRA-
TA 84544 OVU5569 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HILUX CD 4X2 SR
HILUX CD 4X2 SR 2014 
2014 BRANCO 103000 
OOL9686 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

COROLLA GLI 
Corolla GLI 1.8 16v, com-
pleta, automático, ano 
2015/2016, Branca, Valor 
R$ 77.900,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@terra.
com.br

HILLUX D4-D
Hillux D4-D 2.8 TDi 16v 
4x4 C.S. Ar, DH, Okm, Em-
placada, ano 2021/2021, 
R$ 232.800,00.   Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@terra.
com.br



D3Campo Grande-MS | Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021CLASSIFICADOS

CR-V EXL 2.0 16V 
CR-V EXL 2.0 16V 4WD 
2016 2016 CINZA 45038 
QAD5162 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FIT 1.4 LXL 16V
FIT 1.4 LXL 16V FLEX 4P 
AUT 2011 2011 CINZA 
123261 NYR9938 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CIVIC LXR 2.0 
CIVIC LXR 2.0 FLEXONE 
16V 2014 2015 PRETO 
105000 OOR2000 Flex   
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

FIT LX FLEX 2008 2008 
FIT LX FLEX 2008 2008 
VERMELHO 192181 
HTA4982 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

CIVIC LXL
Civic LXL 1.7 16 V. Comple-
to, Manual, 2005/2005, cor 
preta, ano 2005/2005, Va-
lor R$ 27.500,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:   mmincarone@ter-
ra.com.br

HRV EXL 1.8 CVT FLEX
HRV EXL 1.8 CVT FLEX 
2017 2017 PRETO 46385 
QAE6370 Flex TECA AUTO-
MÓVEIS R. Treze de Maio, 
3843 - Centro, Campo 
Grande – MS FONE 3321-
4591/ WHATS 99668-3983

HILLUX SW4 SRX
Hillux SW4 SRX D4-D 2.8 
TDi 16 v, completa, ano 
2016/2016, Cor Preta, Ano 
R$ 235.000,00.  Avenida 
Bandeirantes, 2796, (67) 
99981-8686/3385-2674. 
Email:  mmincarone@ter-
ra.com.br 

HB20 1.6 COMFORT 
PLUS

HB20 1.6 COMFORT PLUS 
MEC 2013 2014 BRAN-
CO 56916 FNZ6905 Flex 
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

IX35 GL 2.0 16V 2WD
ix35 GL 2.0 16V 2WD Flex 
Aut. 2016 2017 BRANCO 
105000 QAA5731 Flex    
TECA AUTOMÓVEIS R. 
Treze de Maio, 3843 - Cen-
tro, Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

I30 1.8 MPI 16V
I30 1.8 MPI 16V GASO-
LINA 4P AUTOMATICO 
2013 2014 PRATA 102276 
OOK7667 Gasolina    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HB20S 1.0 UNIQUE 
2019 2019

HB20S 1.0 UNIQUE 2019 
2019 PRETO 61554 
QQW8445 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

CRETA 1.6 16V FLEX
CRETA 1.6 16V FLEX AT-
TITUDE AUT 2017 2017 
BRANCO 94415 QAH5858 
Flex    TECA AUTOMÓVEIS 
R. Treze de Maio, 3843 
- Centro, Campo Grande 
– MS FONE 3321-4591/ 
WHATS 99668-3983

HB20 1.6M PREM
HB20 1.6M PREM 2012 
2013 VERMELHO 90943 
NRW9870 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

HB20 UNIQUE 1.0
 HYUNDAI HB20 UNIQUE 
1.0 FLEX 12V MEC 2019 
2019 BRANCO 31320 
QQH1410 Flex    TECA 
AUTOMÓVEIS R. Treze 
de Maio, 3843 - Centro, 
Campo Grande – MS 
FONE 3321-4591/ WHATS 
99668-3983

PRECISA-SE DE 
ELETRICISTA DE AUTO-

MÓVEL
Eletricista de automóvel 
com experiência. Interessa-
dos ligar 3325-8766

EXCELÊNCIA PINTURAS
Trabalhamos com todos 
os tipos de pinturas e 
efeitos decorativos. Ser-
viço de qualidade, preço 
justo e pontualidade com 
nossos Clientes. Ligação 
e WhatsApp (67) 99130-
1039 Carlos Eduardo/ (67) 
99135-9779 Barboza

ELETRICISTA/ TÉCNICO 
CREDENCIADO

Trabalhamos com insta-
lação e manutenção de 
serviços elétricos em geral. 
Instalação nova, reparos e 
consertos. Atendimento 24 
horas. Serviços de qualida-
de! Ligação e WhatsApp: 
(67) 9 9117-2338

NASCIMENTO CONS-
TRUTOR

Trabalho na área da cons-
trução civil do básico ao 
acabamento, varandas e 
reformas em geral.  Atendo 
Campo Grande e Interior. 
Serviço de Qualidade e cre-
dibilidade. Ligação e What-
sApp (67) 99333-0897

MURILO E LUCIANA 
REFORMAS EM GERAL

Trabalhamos como eletri-
cista, pintor, encanador, 
pedreiro, e reformas em 
telhados. Para orçamen-
tos:  Ligação e WhatsApp: 
(67)99238-5838

JSB GESSO
Trabalhamos com forros, 
sancas, molduras, paredes 
e placas de 3D. Serviço de 
Qualidade e capricho, para 
melhor atender nossos 
Clientes. E-mail: jsbges-
so@gmail.com .Ligação 
e WhatsApp (67) 99163-
3734 José 

ART VENT SISTEMA DE 
EXAUSTÃO

Trabalhamos com vendas 
de exaustores eólicos, 
exaustores elétricos, ma-
nutenção de exaustores eó-
licos, limpeza de climatiza-
dores, fraldas descartáveis 
. Ligação e WhatsApp (67) 
3204-5247/ (67) 99264-
5737/ (67) 99161-2754/ 
(67) 99126-3757

PEDREIRO 
Trabalho da fundação ao 
acabamento, leio projeto, 
faço alvenaria , assenta-
mento de blocos, reboco, 
assentamento de piso 
. Telefone para contato  
6799115-5963 WhatsApp. 
Amilton.

JLPV CONSTRUÇÕES
Trabalhamos com constru-
ções, reformas e instala-
ções. Serviços do básico 
ao acabamento para sua 
Casa ou Empresa. Serviço 
de Qualidade e pontuali-
dade Ligação e WhatsApp 
(67) 99824-1472/ (67) 
99939-8308/ (67) 99199-
6885

FRAN LAVA CAR
 Fazemos serviços de lava-
gem completa, o único da 
Região do Nova Lima que 
aceita cartão, funciona-
mento de segunda a sába-
do aos Domingos só com 
agendamento. Av. Gualter 
Barbosa, 1072 Nova Lima 
Contato: (67) 99121-1582/ 
(67) 99930-2244 

PERSIANAS E INSTA-
LAÇÃO

Vendo e faço concertos de 
cortinas persianas, tanto 
horizontal como vertical, 
lavagem, instalação de 
portas sanfonadas. Melhor 
preço do mercado. Tra-
tar:9645-0383 

TOTTAL SISTEMAS DE 
SEGURANÇA

Trabalhamos com câmeras 
de segurança, cerca elé-
trica, vídeo porteiro, inter-
fone, concertinas, travas 
elétricas, fechadura tetra, 
motor de portão, controles, 
centrais de alarme e pla-
cas de comando. Ligação 
e WhatsApp (67) 99917-
5055 Leandro

NORTE SUL GESSO
Trabalhamos com insta-
lações de forro acartona-
do, venda de placas 3D, 
pinturas em geral, vendas 
de materiais para gesso  
drywall. Atendemos todo 
Mato Grosso do Sul. Liga-
ção:(67) 3380-7399 What-
sApp:(67) 99203-5938/ 
99247-5008 

ARTES EM MOSAICO
Confecciono peças em mo-
saicos ,tais como números 
de casa , times de futebol, 
espelhos e relógios , por-
tas chaves e vários outros 
tipos. Aceito encomendas. 
Fotos no facebook. Núme-
ro de casa decorado R$ 
80,00. Fone: 99293-9797 
Walter Moyses. ( WhatsA-
pp).

VIDRAÇARIA E ESQUA-
DRIAS DE ALUMÍNIO 

MOURA GLASS  
Produção e manutenção 
em esquadrias de alumínio, 
box, espelhos, fechamento 
de sacada e vidros tem-
perados. Ligação e What-
sApp: (67)9 9125-8196 
Moura

AVITEC SISTEMAS DE 
SEGURANÇA

Trabalhamos com motor de 
portão, cerca elétrica, cha-
ve tetra, fechadura elétrica, 
trava elétrica, concertina, 
interfone, video- porteiro, 
alarmes e câmeras de se-
gurança. Sua satisfação em 
primeiro lugar. WhatsApp: 
(67) 99265-3610 

PODÓLOGA IVANILDA
Cuide bem de quem te 
leva a todos os caminhos. 
Trato unhas encravadas, 
infeccionadas, calosidade, 
micoses, verrugas, pés 
diabéticos, podogeriatria 
e podopediatria. Avaliação 
gratuita. Ligação e WhatsA-
pp (67) 99204-4085

COMPRO E VENDO 
JORNAL VELHO

Usado por kg ou dou em 
troca  gibi, revista, livro, 
CD ou DVD original. BANCA 
DO ADEON . Rua: Marechal 
Rondon 1245, esquina com 
a Calógeras (67) 99279-
0773

SEX SHOP
Géis, Vibros, Fantasias, 
Visitas em Domicílio. 
www.paixaoeprazer. com.
br Fone: 3043-4343  / 9 
9332-9227.

DOCE DE CAJU
Vendo doces de Casca de 
Laranja, Abóbora e Goiaba 
(caseiro). Deliciosos, Apro-
veitem! F: 3361-4752. 

JOSÉ FALCÃO MENSA-
GEM BREGA AO VIVO

Aniversários, despedidas 
e recepção. O único com 
triciclo helicóptero. Ligação 
e WhatsApp (67) 99217-
8613

TRABALHOS ESPIRITU-
AIS LU DE OYA

Consultas espirituais, jogo 
de búzios, cartas e traba-
lhos espirituais, amarração, 
feitiços. Faço e desfaço to-
dos os tipos de trab. Hora 
marcada. Sigilo absoluto. T: 
(67) 99211-2371 

PROF. KARLOS
TARÓLOGO SENSITIVO, 
ORIENTADOR ESPIRITU-
AL, ÓTIMAS PREVISÕES. 
SIGILO ABSOLUTO. JO-
GAM - SE CARTAS DE 
TARÔ. CONSULTA R$ 30. 
Rua Antonio Maria Coelho 
646. Fone: 9.8116-3003/ 
9 .8165-9057/9 .8206-
6644.

VAGA DE TRABALHO 
Temos vagas para domés-
ticas e cozinheiras  forno e 
fogão. Enviar currículo no  
Whatsapp  99285-5185

REGULARIZAÇÃO DE 
DOMESTICA

Registro, recibo, INSS, 
FGTS, livro de ponto, cal-
culo horas extras. Contato 
email: escritorio2843@
gmail. com. F:3321-3911 
/ 92289415 / 9989-1598. 

PROCURO DIARISTA
Preciso de diarista 2 vezes 
na semana, com pagamen-
to mensal, nas mediações 
do Aero Rancho. Somen-
te interessadas Fone: 
(67)3341-1194

GABRIELA DIARISTA 
Faço faxinas em casas, es-
critório, apartamento. Pas-
so roupas e tenho ótimas 
referências. Faxinas com-
pletas a partir de R$160,00 
(Incluso Transporte). Con-
sultar o valor conforme o 
tamanho da residência.  
WhatsApp: (67)99964-
5529 

DIARISTA JOYCE
Faço diárias e limpezas 
completas em residências, 
apartamentos, escritórios, 
lojas e pós obras. Possuo 
excelentes referências e 
experiência. Entre em con-
tato que tenho dias livres. 
Ligação e WhatsApp (67) 
99163-4886 

WILLIAN AZULEJISTA
Trabalho como pedreiro e 
azulejista, assentamento 
de pisos, revestimentos, 
cerâmica e porcelanato. 
Parcelo o serviço no cartão 
de Crédito, pagamento via 
App bancos digitais e pix. 
Orçamento via WhatsApp 
(67) 99195-9161 

ANDRÉ JARDINAGEM
Trabalhamos com jardina-
gem em geral, podas de 
grama, árvores, desinseti-
zação e passamos veneno. 
Serviço de qualidade e ca-
pricho. Atendo toda Região 
de Campo Grande/ MS 
Ligação e WhatsApp (67) 
99298-6242 

WL REPAROS & CHA-
VEIRO

Trabalhamos com peque-
nos reparos em elétrica, 
hidráulica, instalação, ma-
nutenção e oferecemos 
serviços de chaveiro 24 ho-
ras. Serviço com agilidade 
e preço justo, faça sua co-
tação. Ligação e WhatsApp 
(67) 99682-6406 Weber
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